
 

 

 

VERSÃO CONSOLIDADA - 2020 

 

Com o objetivo de criar mais uma fonte de pesquisa dentro do projeto Jurisprudência Selecionada de 

Controle Externo, o “Consolidado Anual” sintetiza em documento único todas as edições lançadas 

pelo Setor de Jurisprudência do TCMGO ao longo do ano, sendo o documento atualizado 

mensalmente. Para pesquisar temas determinados, basta seguir os seguintes passos:  

1. abrir o Consolidado;  

2. clicar, ao mesmo tempo, nas teclas “Ctrl” + “F”;  

3. inserir palavra-chave (tema de pesquisa) no campo que aparecerá no alto da tela de seu 

computador;  

4. havendo o termo procurado no documento Consolidado, ele será imediatamente localizado no 

corpo do texto. 
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Goiânia | 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2020 | n. 07 

 

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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
  
1.1 Licitações e Contratos 

1.1.1 Licitação. Participação. Restrição. Entidades sem fins lucrativos. Associação Civil. 
1.1.2 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Tratamento diferenciado. Fraude. 

Microempresa. Pequena empresa. Cota social.  
1.1.3 Consulta. Conhecimento. Terceirização das atividades de operador de máquinas 

leves e pesadas, motorista e coveiro. Possibilidade. Chamamento de motorista para 
a área de educação para substituição de um servidor exonerado, com o índice de 
gasto como pessoal ultrapassado. Impossibilidade. Resposta nos termos do parecer 
técnico e ministerial.  

1.1.4 Representação Lei nº 8.666/1993. Pregão Eletrônico. Prestação de Serviços de 
locação e equipamento. Não apresentação de atestado de vistoria ou declaração 
substitutiva. Desclassificação. Ausência de ofensa ao princípio do formalismo 
moderado. Improcedência do pedido.  

1.1.5 Representação. Contratação de OSCIP. Condenação. Justiça do Trabalho. Danos 
morais coletivos. Descumprimento de decisão. Multa diária. Responsabilidade. 
Procedência. Determinação de restituição de valores ao erário municipal.  

1.1.6 Representação da Lei n 8.666/93. Ausência de oportunidade de regularização tardia 
para microempresas e empresas de pequeno porte. Aceitação como garantia da 
manutenção da proposta de fiança não emitida por instituição bancária. 
Procedência, determinações e recomendações.   

1.1.7 Denúncia. Utilização do site Diário Municipal para publicação de atos oficiais. Não 
obrigatoriedade de procedimento licitatório. Necessidade de publicação em mídia 
impressa não comprovada. Pareceres uniformes. Pela improcedência. 

1.1.8 Recurso de Agravo. Pregão Presencial. Alvará de funcionamento exclusivamente 
para correspondência. Empresa não promoveu a indicação das instalações 
adequadas e disponíveis (local) para a comprovação da capacidade técnica. Ausência 
de evidenciação de interesse público relevante. Inovação de tese em sede recursal. 
Não provimento.  

1.1.9 Recurso de Revisão em Pedido de Rescisão. Existência de ação civil pública que 
trato do mesmo assunto. Independência de instâncias. Inexistência de violação a 
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dispositivo legal. Transferência voluntária. Aquisição de imóvel com recursos de 
convênio, sem atenção ao objeto do convênio e sem qualquer procedimento de 
licitação ou desapropriação. Indícios de sobrepreço do valor do imóvel. Infração à 
norma legal ou regulamentar, prejuízo ao erário e desvio de finalidade. 
Conhecimento e não provimento. 

1.1.10 Representação da Lei nº 8.666/1993. Registro de preços destinados a futuras e 
eventuais aquisições de gêneros alimentícios. Empresa impedida de participar de 
licitação em virtude da aplicação da sanção do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 por 
outro ente federativo. Previsão excessiva. Entendimento desta Corte de que o 
impedimento restringe-se ao ente que a aplicou. Procedência. Recomendação.  

1.1.11 Representação da Lei nº 8.666/1993. Serviços de limpeza pública. Ausência de 
orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos 
unitários do serviço. Procedência. Aplicação da multa do artigo 87, III, “d” da Lei 
Complementar nº 113/2005.   

1.1.12 Possibilidade de contratação direta de consultoria e assessoria técnica por Câmara 
Municipal para análise de Plano Diretor.  

1.1.13 Concessão de uso de bem público: modalidade de licitação e autorização legislativa. 
1.1.14 Possibilidade de permutar área pública com imóvel particular, construído ou não, 

desde que observadas as condições legais.  
1.1.15 Medida Cautelar – Suspensão de concorrência pública – Serviço de limpeza urbana 

– Exigências indevidas no edital.  
1.1.16 Exigência indevida de Alvará de Funcionamento de empresa licitante no ato de 

assinatura do contrato. 
1.1.17 Irregularidades na contratação de empresa especializada no fornecimento de 

serviços de reordenação luminotécnica de sistema de iluminação pública. 
1.1.18 Conversão de processo em Tomada de Contas Especial – Contrato de Escopo – 

Irregularidades – Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor.   
1.1.19 Licitação. Parecer em Consulta TC 23/2019. Sobre os meios de publicação 

obrigatórios para aviso de edital de licitação baseada na Lei Federal nº 8.666/93 e 
Lei Federal nº 10.524/2002. 

1.1.20 Licitação. Contratação direta. Execução de obra. Projeto básico. Orçamento em 
planilha de custos. 

1.1.21 Licitação. Habilitação técnica. Alvará de localização compatível com o objeto 
licitatório. Restrição à competição. Cabível em situação de excepcional e com 
justificativa expressa.  

1.1.22 Licitação. Preços de referência. Três orçamentos de fornecedores. Ampla pesquisa 
de preços.  

1.1.23 Licitação. Pregão. Contratação de médicos para atendimento de urgência e 
emergência. Bens e serviços comuns da área da saúde. Concurso para provimento 
de cargos efetivos na saúde.  

1.1.24 Licitação. Qualificação técnica. Serviços de transporte escolar. Declaração de 
prestação de serviços por motorista e cópia da CNH. Afronta à isonomia e 
competitividade.  

1.1.25 Licitação. Vistoria técnica prévia. Veículos para transporte escolar. Restrição à 
competitividade. Outros mecanismos para verificar a qualidade de veículos. Súmula 
nº 6 do TCE-MT.  
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1.1.26 Consulta. Município. Contratação de Empresa Jornalística. Divulgação de atos 
oficiais. Meio eletrônico exclusivamente. Necessidade de previsão em Lei 
Municipal. Prejulgado. Remessa.  

1.1.27 Consulta. Fundação Hospitalar. Criação. Contratação direta com a Iniciativa 
Privada. Tercerização de Serviço. Classificação das Despesas de Pessoal. Folha de 
Pagamento.  

1.1.28 Representação. Autarquia. Contratação. Serviços Advocatícios. Princípio do 
Concurso Público. Irregularidade. Limitação de tempo na comprovação técnica. 
Multa.  

1.1.29 Representação. Contrato. Concorrência. Serviços Laboratoriais. Não Pagamentos. 
Denúncia. Ilegitimidade. Recebimento como Representação. Precedentes. Ausência 
de requisito de Admissibilidade.  

1.1.30 Medida Cautelar de Indisponibilidade de Bens. Poder Geral de Cautela. Persistência 
dos Requisitos Legais. Possibilidade de Prorrogação. Indisponibilidade sobre 
veículo gravado por alienação fiduciária. Impossibilidade. Indisponibilidade sobre 
os direitos creditícios oriundos do contrato de financiamento. Possibilidade.  

1.1.31 Denúncia. Contratação de serviços de limpeza urbana. Superfaturamento. 
Ressarcimento ao erário.  

1.1.32 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Pessoa Jurídica. 
Sócio. SICAF.  

1.1.33 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Convite (Licitação). 
Abstenção. Proposta.  

1.1.34 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Inexigibilidade de 
licitação. Fraude. Credenciamento.  

1.1.35 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Comprovação. 
Quantidade. Limite máximo. Capacidade técnico-operacional.  

1.1.36 Responsabilidade. Contrato administrativo. Consórcio. Débito. Multa. 
Solidariedade. Julgamento de contas.  

1.1.37 Contrato Administrativo. Contrato. Transformação de empresa. Empresa estatal. 
Desestatização. Dispensa de licitação. Prorrogação de contrato. Consulta.  

1.1.38 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Serviços contínuos. Pagamento. Contrato 
verbal.  
 
 

1.2 Pessoal  
1.2.1 Pessoal. Transposição de regime jurídico. Admissão de pessoal. Ato sujeito a 

registro.  
1.2.2 Pessoal. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Certidão. Contagem de tempo de 

serviço. Requisito. 
1.2.3 Consulta. Pagamento de diárias. Magistrado inativo. Deslocamento para o 

desempenho de atividades como colaborador. Possibilidade.  
1.2.4 Denúncia. Município de Fazenda Rio Grande. Projeto de Lei Complementar nº 

018/2018. Criação de cargos públicos em períodos de extrapolação de gastos com 
pessoal. Projeto vetado após liminar deferida por esta Corte de Contas. Pela 
procedência, com aplicação de multa. Expedição de cópia da decisão para avaliação 
do descumprimento do art. 23 da LRF nos processos de prestação de contas 
municipais.  
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1.2.5 Remoção de Pessoal. Poder Judiciário. Cargo Público. Princípio da Legalidade. 
Consulta.  

1.2.6 Pensão Civil. Dependência econômica. Comprovação. Salário-mínimo. 
1.2.7 Pessoal. Parecer em Consulta TC nº 21/2019. Não é devido desconto de 

contribuição previdenciária sobre terço de férias de servidor público.  
1.2.8 Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-

Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento 
ao Erário. Imputação de Débito.  

1.2.9 Consulta. Abono de Permanência. Natureza jurídica remuneratória. Verba que deve 
ser incluída no cômputo das despesas de pessoal da LRF. 

1.2.10  Representação. Desproporção entre servidores comissionados e efetivos. 
Nepotismo. Medida cautelar para readequação dos quadro funcional e afastamento 
de situações de nepotismo.  

1.2.11 Representação. Câmara Municipal de Parnamirim. Desproporção entre servidores 
comissionados e efetivos. Adoção de medida cautelar para readequação do quadro 
funcional.  

1.2.12 Representação. Remuneração de Agentes Públicos. Majoração de subsídios sem 
observâncias aos artigos 16, 17 e 21 da LRF. Medida Cautelar.  

1.2.13 Representação. Majoração de subsídios de agentes políticos. Descumprimento do 
prazo estabelecido no art. 21 da LRF. Medida cautelar de suspensão do pagamento. 
Ressarcimento ao erário.  

1.2.14 Pessoal. Ascensão funcional. Impugnação. Decadência. Inconstitucionalidade. 
1.2.15 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Ascensão funcional. Emprego público.  
1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. STF. 

Recurso extraordinário.  
 
 

1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 Prestação de Contas Anual. Consórcio Público. Exercício de 2017. Irregularidade 

no Relatório de Controle Interno. Incabível a imputação de responsabilidade ao 
gestor. Saneamento.  

1.3.2 Prestação de contas de Sociedade de Economia Mista. Divergências entre os saldos 
do Balanço Patrimonial e os dados do SIM-AM. Irregularidade das contas. 

1.3.3 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2018. Incremento do passivo a descoberto. 
Existência de créditos a receber vencidos no ativo circulante. Situações que 
isoladamente não são suficientes para o julgamento pela irregularidade das contas. 
Regularidade com ressalvas.  

1.3.4 Tomada de Contas Especial instaurada pelo município de Pinhais em razão da 
ausência parcial de comprovação da devolução de saldo e falta de aplicação 
financeira dos recursos repassados, enquanto não utilizados. Inscrição de débito em 
dívida ativa do município. Termo de parcelamento inadimplido. Execução fiscal. 
Pela irregularidade das contas especialmente tomadas, com aplicação de sanção e 
determinação de devolução parcial dos recursos. 

1.3.5 Subsídio mensal e vitalício a ex-governadores e desnecessidade de devolução dos 
valores recebidos. 

1.3.6 Fixação de subsídio para agentes políticos no ano imediatamente anterior ao das 
eleições municipais – Possibilidade.  
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1.3.7 Responsabilidade. A existência de parecer jurídico que ateste a regularidade de 
licitação pode configurar excludente de ilicitude a favor da autoridade 
homologadora, caso o vício existente no procedimento não seja aparente e 
perceptível ao homem-médio.  

1.3.8 Prestação de Contas. Auditorias e Inspeções. Fornecimento de informações. 
Sonegação.  

1.3.9 Responsabilidade. Clausulas restritiva de edital licitatório. Parecerista jurídico, 
pregoeiro e prefeito.  

1.3.10 Responsabilidade. Envio de informações. Responsável primário. Designação de 
servidor. Responsabilização independente de lesão ao erário, dolo ou má-fe.  

1.3.11 Recurso de Reconsideração. Fundosocial. Comprovação de Realização do Objeto. 
Ausência. Notas Fiscais Fotocopiadas. Imputação de Débito. Falecimento do 
Responsável. Espólio. Dano. Obrigação de Reparar. Herdeiros.  

1.3.12 Auditoria in loco. Instituto Geral de Perícia. Servidores. Controle de Jornada. 
Registro meramente formal de comparecimento. Irregularidade. Multa.  

1.3.13 Consulta. Município. Fundo Público. Documentos Fiscais. CNPJ próprio ou do 
Município.  
 
  

2. Direito Constitucional  
2.1 Competência TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. 

Sanção administrativa.  
2.2 Impedimento para expedição da certidão liberatória por meio eletrônico. Aplicação 

inferior ao mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde. 
Indeferimento.  

2.3 Consulta. Nepotismo. Súmula vinculante 13. Parentesco por afinidade até 3º grau 
inclusive. Independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional. Não 
aplicação do Art. 1595 do Código Civil.  
 
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Taxa sobre recursos hídricos: custos da atividade estatal de fiscalização e princípio 

da proporcionalidade.  
3.2 Educação. Despesa. Município. Custeio de transporte de estudantes da rede 

estadual.  
3.3 Planejamento. Créditos adicionais. Decreto de abertura. Publicidade e 

transparência. 
3.4 Planejamento. LOA. Alteração. Créditos adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. 

Excesso de arrecadação estimado. Frustração da receita. Abertura de créditos e 
controle do saldo pelas emissões dos empenhos.  

3.5 Transparência. Demonstrativo da LRF. Publicação.  
3.6 Transparência. Publicidade. Imprensa oficial. Alterações orçamentárias e 

demonstrações contábeis.  
3.7 Consulta. Alienação de bens móveis pelo Poder Legislativo. Possibilidade. Receita 

de Capital. Inexistência de fundo especial. Destinação à conta única do respectivo 
ente público. Princípio da Universalidade Orçamentária. 

3.8  Termo de Ajustamento de Gestão. Homologação.  
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4. Direito Previdenciário 
4.1 Pessoal. Pensão civil. Regime Próprio de Previdência Social. Derrogação. Filho 

emancipado. Dependente designado. Irmão emancipado. Menor sob guarda ou 

tutela. Entendimento. Legislação. 

4.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Inconstitucionalidade. 

Decadência. Entendimento.  

4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da insignificância. Pagamento indevido. 

Aposentadoria. Pensão.  

4.4 Reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento). Implementação dos 

requisitos para a concessão do benefício. Interstício entre o ajuizamento da ação e 

a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Cabimento.  

4.5 Interdição da entidade de previdência complementar. Cumprimento de sentença. 

Suspensão.  

4.6 Ato de inativação. Professora da rede municipal de ensino. Certidão de tempo de 

contribuição específica emitida pelo ente instituidor do benefício em substituição 

à do INSS. Possibilidade. Registro.  

4.7 Ato de inativação. Aposentadoria. Proposta de incidente de inconstitucionalidade. 

Ausência de prejudicialidade entre o mérito do presente e a inconstitucionalidade 

suscitada. Possibilidade de apreciação do mérito. Legalidade. Registro.  

4.8 Ato sujeito a registro. Revisão de Ofício. Inconstitucionalidade. Decadência. 

Entendimento.  

4.9 Pensão Civil. Regime Próprio de Previdência Social. Derrogação. Filho 

emancipado. Dependente designado. Irmão emancipado. Menor sob guarda ou 

tutela. Entendimento. Legislação.  

4.10 Aposentadoria especial. Professor. Contagem de tempo de serviço. Tempo ficto.  

4.11 Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Certidão. Contagem de tempo de serviço. 

Requisito.  

4.12 Ato sujeito a registro. Princípio da insignificância. Pagamento indevido. 

Aposentadoria. Pensão.  

4.13 Previdência. A celebração de parcelamento de débito previdenciário não é causa 

suficiente para sanear irregularidade decorrente do inadimplemento da obrigação 

principal.  

4.14 Previdência. Contribuições. Administração municipal. Falta de repasse de 

contribuição de servidores. Parecer prévio contrário em contas anuais de governo.  

4.15 Aposentadoria. Averbação de tempo de serviço. Insalubridade. Conversão de 

tempo especial comum. Decisão judicial transitada em julgado. Coisa julgada 

material. Oponibilidade em face do Tribunal de Contas.  

4.16 Provimento Derivado. Inconstitucionalidade. Denegação de Registro de Ato de 

Aposentadoria.  

 
 

5 Direito Tributário 
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5.1 Administração Pública. Parecer em Consulta TC nº 20/19. Acerca da possibilidade 
jurídica de contratação de assessoria para prestação de serviço de recuperação de 
crédito tributário, conforme entendimento externado do Prejulgamento nº 43 do 
TCEES.   
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1. Direito Administrativo  
 
1.1 Licitações e Contratos 

1.1.1 Licitação. Participação. Restrição. Entidade sem fins lucrativos. Associação civil. A 
participação de associações civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida quando objeto 
da avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da entidade. Acórdão nº 
2847/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 292, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.   
 
1.1.2 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Tratamento diferenciado. Fraude. 
Microempresa. Pequena empresa. Cota social. Constitui fraude à licitação, ensejando a declaração 
de idoneidade do fraudador, a mera participação em certames licitatórios de pessoa jurídica 
autodeclarada como microempresa ou empresa de pequeno porte, visando os benefícios concedidos 
pela LC 123/2006, que tenha participação societária em outra pessoa jurídica, fato que contraria o artigo 
3º, § 4º, inciso VII, dessa lei, bem como sua finalidade. Acórdão nº 2891/2019- Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 292, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.   
 
1.1.3 Consulta. Conhecimento. Terceirização das atividades de operador de máquinas leves 
e pesadas, motorista e coveiro. Possibilidade. Chamamento de motorista para a área de 
educação para substituição de um servidor exonerado, com o índice de gasto como pessoal 
ultrapassado. Impossibilidade. Resposta nos termos do parecer técnico e ministerial. a) Pode 
um Município terceirizar as atividades de operador de máquinas pesadas e leves, de motorista e coveiro, 
por entender que as mesmas são atividades meio da administração e não atividades fim?  Sim, é possível 
a terceirização das atividades de operador de máquinas leves e pesadas, motorista e coveiro, uma vez 
que não constituem estas atividades o núcleo fundamental de atuação da Administração Pública 
Municipal, por serem serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios às atividades finalísticas da 
Administração, podendo ser executadas de forma indireta. Entretanto, para que tais atividades sejam 
cumpridas por terceiros, é essencial a verificação da correspondência ou não com o plano de cargos e 
salários do órgão ou entidade, de modo que não se contrate mais terceirizados do que servidores, cujo 
ingresso se deu pela via do concurso público, e que, não sejam inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto se houver disposição legal em 
contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de 
pessoal. b)  um Município realizar o chamamento de motorista para a área de educação, em substituição 
a um servidor exonerado, mesmo com o índice de gasto com o pessoal estando extrapolado, sob a 
justificativa que se está realizando uma reposição de servidor na área da educação (art. 22, inciso IV da 
LRF)? Não. Pois motorista não desempenha atividade educacional, não se enquadrando nas exceções 
previstas no art. 22, inciso IV da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acórdão nº 3367/19 – Tribunal Pleno, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx.  
 
1.1.4 Representação Lei nº 8.666/1993. Pregão Eletrônico. Prestação de Serviços de locação e 
equipamento. Não apresentação de atestado de vistoria ou declaração substitutiva. 
Desclassificação. Ausência de ofensa ao princípio do formalismo moderado. Improcedência 
do pedido. O Representante questiona a sua desclassificação do certame em razão da não apresentação 
de documento atestando que não teve interesse em realizar vistoria. Sustenta que já prestou serviços ao 
Hospital, não sendo necessária a vistoria, e que a questão deveria ser analisada pelo prisma do 
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formalismo moderado. Neste contexto, após intimação para prestar esclarecimentos acerca do assunto, 
o Secretário de Gestão Pública bem como o Pregoeiro, deixaram claro que a desclassificação ocorreu 
exclusivamente por não obediência aos preceitos do Edital, não havendo o que se falar quanto ao 
princípio do Formalismo Exacerbado, visto que a exigência visava resguardar os interesses da 
Administração Pública para que o Licitante tivesse conhecimento acerca das condições que envolvem 
o objeto. Conforme dispõe o artigo 43, §3º da lei nº 8.666/93, em que pese seja possível a realização 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, é 
expressamente vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. Não compete ao pregoeiro ou à comissão de licitação atuar na condição 
de entidade saneadora das mais diversas e possíveis falhas incorridas pelos participantes do 
procedimento, sob pena de desrespeito ao princípio da vinculação ao ato convocatório como também 
da própria eficiência e agilidade que se espera na condução da contratação. Diante da não apresentação 
da declaração de atestado de vistoria ou da declaração substitutiva pela representante não parece 
razoável impor ao pregoeiro que este “suponha” que a proponente teria condições de apresentar a 
exigência, a ponto de se valer da faculdade prevista no artigo 43, §3º. Ao mesmo tempo em que 
respeitou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o ato desclassificatório praticado pelo 
pregoeiro não violou o princípio do formalismo moderado, visto que tratando-se de exigência relevante 
exigida pelo edital cabe à administração pública a sua devida observância, sob pena de violação artigo 
41 da lei nº 8.666/93. Acórdão nº 3079/19-Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
69, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx.  

1.1.5 Representação. Contratação de OSCIP. Condenação. Justiça do Trabalho. Danos morais 
coletivos. Descumprimento de decisão. Multa diária. Responsabilidade. Procedência. 
Determinação de restituição de valores ao erário municipal. A Representação enfoca o dano 
causado ao erário em decorrência da irregularidade na celebração de Termo de Parceria entre a OSCIP 
e o Município, firmada para a prestação de serviços finalísticos na área da saúde. Não está sendo 
questionada a relação direta entre os parceiros, mas o dano proveniente da parceria considerada ilegal 
pelo Poder Judiciário. Assim, constata-se que, conforme assinalado pelo Juízo Trabalhista, desde 2005 
o Instituto tem contratado profissionais da área da saúde para a prestação de serviços ao Município 
que, por sua vez, possuía esses profissionais em seus quadros funcionais. O dano moral coletivo se deu 
em razão da parceria julgada ilegal, na “medida em que a contratação de trabalhadores sem a prestação 
de concurso público viola direitos e interesses difusos de cidadãos que se viram e se veem privados de 
integrar os quadros da administração pública direta”. Portanto, a responsabilidade pelo dano moral 
deve ser imputada ao gestor que firmou o termo, pois é responsável pela contratação da parceria julgada 
ilegal. Quanto ao dano decorrente pelo descumprimento da decisão judicial, deve ser imputado ao 
gestor ao tempo dos fatos, pois, mesmo ciente da multa diária incidente, deixou de dar cumprimento à 
decisão judicial, acarretando um dano aos cofres do Município. Acórdão nº 3090/19- Tribunal Pleno, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx. 

1.1.6 Representação da Lei n 8.666/93. Ausência de oportunidade de regularização tardia para 
microempresas e empresas de pequeno porte. Aceitação como garantia da manutenção da 
proposta de fiança não emitida por instituição bancária. Procedência, determinações e 
recomendações.  Encerram os autos representação fulcrada no art. 113, §1º, da Lei n.º 8.666/93, com 
pedido liminar de suspensão do certame, formulada por empresa, em face da Tomada de Preços, 
realizada pelo MUNICÍPIO, para a contratação de mão de obra para reforma do Ginásio de Esportes 
Municipal e do Estádio Municipal. Da representação, colhem-se impropriedades: (i) inabilitação da 
representante em razão de documento fiscal vencido, sem a oferta da possibilidade de regularização 
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fiscal tardia, em conformidade com o art. 43, §1º da Lei Complementar n.º 113/06, dada sua condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte; (ii) apresentação por outra licitante de carta fiança, em 
contrariedade com a regra do edital que imporia o “seguro garantia financeira”; e (iii) a carta fiança 
apresentada pela empresa citada foi expedida por instituição não financeira. Determina-se ao Município 
para que em futuros certames licitatórios, diante da apresentação de certidões de regularidade fiscal e 
trabalhista vencidas por microempresas e empresas de pequeno porte, garanta a possibilidade de 
regularização tardia, nos moldes dos artigos 42 e 43 da LC n.º 123/2006. Em futuras licitações, em 
razão do prescrito no art. 56, §1º, da Lei n. 8.666/93, deixe claro nos respectivos editais que compete 
ao licitante a escolha da modalidade de garantia, dentre aquelas previstas no referido artigo, ou seja: 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. E considerando 
a orientação lançada em sede de consulta por este Tribunal, admita em futuros certames licitatórios a 
apresentação de garantia na modalidade fiança apenas se esta for emitida por instituição bancária, em 
obediência ao artigo 56, §1º, inciso III da Lei n.º 8.666/93. Acórdão nº 3082/19- Tribunal Pleno, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx.  

1.1.7 Denúncia. Utilização do site Diário Municipal para publicação de atos oficiais. Não 
obrigatoriedade de procedimento licitatório. Necessidade de publicação em mídia impressa 
não comprovada. Pareceres uniformes. Pela improcedência. Trata-se de Denúncia que apontou 
as seguintes inconsistências na Administração Municipal: (a) publicação dos atos em site pertencente à 
iniciativa privada; (b) ausência de processo licitatório na terceirização dos serviços de gestão do diário 
oficial para pessoa jurídica de direito privado; e (c) ausência de publicação por outros meios quando há 
previsão legal específica (ex.: publicações exigidas na Lei de Licitações). Quanto à publicação de atos 
em site pertencente à iniciativa privada, verifica-se que a Denúncia é improcedente. Consoante 
informado pelo próprio denunciante na peça exordial, o site em que são realizadas as publicações é uma 
iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que conta com apoio de diversas 
Associações de Municípios de unidades da federação, incluindo a Associação dos Municípios do Paraná. 
Embora a Associação dos Municípios do Paraná tenha personalidade jurídica de direito privado, sua 
finalidade é notadamente pública, cabendo-lhe não apenas representar os interesses dos municípios, 
mas, também, ajuda-los em setores falhos, suprindo carências comuns, como é o caso da veiculação de 
atos oficiais. O referido valor mensal de R$ 510,00 para ser filiado da Associação equivale ao montante 
anual de R$ 6.120,00, o que afasta, pelo baixo valor, a exigência de licitação. Assim, reputa-se 
improcedente a demanda quanto a à ausência de processo licitatório na terceirização dos serviços. Por 
fim, no que diz respeito à ausência de publicação de atos de processos licitatórios por outros meios de 
veiculação, improcedente a Denúncia, pois a municipalidade possui em seu sítio virtual um Portal da 
Transparência ativo, no qual se verificou que são divulgadas, na íntegra, as peças essenciais dos 
processos licitatórios, atendendo satisfatoriamente ao princípio da publicidade. Acórdão nº 3357/19- 
Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx. 
 
1.1.8 Recurso de Agravo. Pregão Presencial. Alvará de funcionamento exclusivamente para 
correspondência. Empresa não promoveu a indicação das instalações adequadas e disponíveis 
(local) para a comprovação da capacidade técnica. Ausência de evidenciação de interesse 
público relevante. Inovação de tese em sede recursal. Não provimento.  Assim como afirmado 
na decisão recorrida, a apresentação de alvará de funcionamento exclusivo “como endereço de 
correspondência” não configura atestado idôneo à comprovação da capacidade técnica da empresa para 
a execução dos serviços técnicos em questão. Consequentemente, não se verifica qualquer ilegalidade 
na decisão de inabilitação da empresa agravante, haja vista que não promoveu a adequada indicação das 
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instalações e do local adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. Improcedente, 
portanto, a irresignação recursal. Em segundo lugar, verifica-se que a agravante trouxe uma nova 
impugnação no presente recurso, relativo à suposta falta de transparência na comunicação da decisão 
que julgou o certame frustrado, uma vez que “não existe comprovação alguma por parte da Agravada sobre como 
foi realizada a comunicação do ato de continuidade do certame não apenas ao Agravante, mas também aos demais 
licitantes”. O argumento, contudo, não pode ser conhecido, haja vista que não foi conhecido e discutido 
na decisão originária, configurando inovação de tese em sede de recurso. Em suma, não tendo a 
agravante logrado evidenciar o necessário interesse público relevante nos termos do art. 276, §§ 3º e 5º, 
do Regimento Interno deste Tribunal, mantem-se a decisão recorrida que deixou de receber a 
Representação da Lei nº 8.666/93 apresentada. . Acórdão nº 3458/19- Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx.. 
 
1.1.9 Recurso de Revisão em Pedido de Rescisão. Existência de ação civil pública que trato do 
mesmo assunto. Independência de instâncias. Inexistência de violação a dispositivo legal. 
Transferência voluntária. Aquisição de imóvel com recursos de convênio, sem atenção ao 
objeto do convênio e sem qualquer procedimento de licitação ou desapropriação. Indícios de 
sobrepreço do valor do imóvel. Infração à norma legal ou regulamentar, prejuízo ao erário e 
desvio de finalidade. Conhecimento e não provimento. Restou demonstrado, (i) o Termo de 
Convênio não foi cumprido uma vez que a propriedade adquirida não é adequada para os fins propostos 
pelo convênio, o qual previa a aquisição de imóvel de 220 m² de área construída, sendo que o imóvel 
comprado possui apenas 61,92 m²; (ii) o imóvel foi adquirido em valor acima do preço de mercado; e 
(iii) inexistiu qualquer processo licitatório ou procedimento prévio de dispensa de licitação, realizado 
com a finalidade de comprar o imóvel em questão, garantindo a legalidade e a publicidade dos atos de 
aquisição do bem, ou mesmo qualquer procedimento de desapropriação do imóvel; (iv) houve a 
necessidade de dispêndio de recursos públicos na tentativa de se conferir alguma utilidade ao imóvel 
adquirido. Dessa forma, resta inequívoca a irregularidade das contas em razão de “infração à norma legal 
ou regulamentar”, “desvio de finalidade” e “dano ao erário”, nos termos do art. 16, III, “b”, “e” e “f” da Lei 
Orgânica desta Corte de Contas. Nesse sentido, a decisão recorrida (peça nº 40, fl. 04), assevera que 
“restou demonstrado que houve dano ao erário e desvio de finalidade, na medida em que o gestor autorizou a aquisição 
de imóvel que não atendia os requisitos para a consecução do programa social a ser realizado, além de não observar as 
regras atinentes aos processos licitatório e de desapropriação”, motivo pelo qual o Acórdão nº 1366/18 – STP 
(peça nº 40) não merece qualquer reparo. Acórdão nº 3457/19- Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx.. 
 
1.1.10 Representação da Lei nº 8.666/1993. Registro de preços destinados a futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios. Empresa impedida de participar de licitação em virtude 
da aplicação da sanção do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 por outro ente federativo. Previsão 
excessiva. Entendimento desta Corte de que o impedimento restringe-se ao ente que a aplicou. 
Procedência. Recomendação. Percebe-se que a previsão do edital foi excessiva e impediu a 
participação de interessadas no certame, no caso, de empresa penalizada por outro ente da federação 
com sanção que não se estenderia ao Município (artigo 7° da Lei n.° 10.520/02), de modo que julgo 
procedente a presente Representação. Como bem destacou a Unidade Técnica, “de fato, o edital 
determina as regras da licitação, mas ele deve estar adstrito à lei e não pode inserir nenhum tipo de 
exigência além do que a lei permite.” Deixo, contudo, de aplicar sanção aos responsáveis, porquanto 
restou demonstrado que a Administração contratante amparou-se em entendimento do STJ, que 
considera acertada a abrangência geral da sanção de impedimento para licitar estabelecida no artigo 7º 
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da Lei n.º 10.520/02. Por outro lado, cabível a expedição de recomendação ao Município para que, em 
futuras licitações, não restrinja a participação de interessados que constem no cadastro dos impedidos 
de licitar por outros entes públicos, diante do entendimento deste Tribunal de que as sanções previstas 
no 7º da Lei n.º 10.520/02 se restringem ao ente que as aplicou. Por fim, considero descabida a 
determinação para que a municipalidade não celebre aditivos ao contrato decorrente do Pregão 
Presencial n° 006/2019, segundo sugerido pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, porquanto não 
há notícias de que o objeto não está sendo devidamente cumprido, bem como não restou demonstrado 
que a contratação não fora vantajosa. Acórdão nº 3437/19- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 70, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx.. 
 
1.1.11 Representação da Lei nº 8.666/1993. Serviços de limpeza pública. Ausência de orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do serviço. 
Procedência. Aplicação da multa do artigo 87, III, “d” da Lei Complementar nº 113/2005.  
Diante da ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
custos unitários do serviço objeto da Concorrência Pública, em ofensa aos artigos 7°, §2°, inciso II, e 
40, §2°, inciso II, da Lei n° 8.666/93, bem como em prejuízo à elaboração das propostas pelos licitantes, 
resta procedente a presente Representação. Por conseguinte, cabível a aplicação da multa administrativa 
do artigo 87, inciso III, alínea “d”3, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005, individualmente, ao 
gestor responsável pela homologação da licitação, e aos integrantes da Comissão Permanente de 
Licitação signatários do edital. Acórdão nº 343519, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 70, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx.. 
 
1.1.12 Possibilidade de contratação direta de consultoria e assessoria técnica por Câmara 
Municipal para análise de Plano Diretor. Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Goiânia, sobre a possibilidade de efetivar contratação direta, por inexigibilidade de 
licitação, de empresa de consultoria e assessoria técnica de notória especialização para auxiliar na análise 
do Plano Diretor municipal, o Plenário respondeu que: (a) considerando que tal atividade poderá ter 
natureza singular, com previsibilidade de ocorrer a cada dez anos, complexidade, abrangência e exigir 
tarefa multidisciplinar, bem como a necessidade de notória especialização para apreciá-lo, entende-se 
não haver óbice à contratação direta, desde que fique comprovada: (a.1) a especialização do 
profissional/empresa de assessoria, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, que permitam inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objetivo do contrato; e (a.2) o cumprimento do estipulado na legislação de 
enquadramento, qual seja, inciso II do art. 25 c/c art. 13, ambos da Lei nº 8.666/93; (b) que as atividades 
ligadas à assessoria para análise do Plano Diretor Municipal pelo Poder Legislativo poderão ter natureza 
singular se demonstrado, no respectivo processo de contratação, a complexidade, tecnicidade, 
abrangência e multidisciplinariedade que recomendem a necessidade de profissional ou de empresa com 
notória especialização, de acordo com os requisitos constantes nos supracitados artigos da Lei nº 
8.666/93. Ainda, emitiu alerta aos jurisdicionados no sentido que: (c) para fins de contratação por 
inexigibilidade, com fundamento no inciso II do art. 25 da Lei de Licitações, deve ser observadas as 
hipóteses do art. 13, a singularidade do objeto da contratação, a exclusividade e a especialidade na 
prestação do serviço e a justificativa técnica e de preço; (d) antes de realizar a contratação mediante 
inexigibilidade, o ente municipal contratante deve proceder a uma análise mercadológica, com o fim de 
buscar possíveis outras empresas ou fundações aptas a prestar tal assessoria; (e) a contratação direta 
deve ser precedida de estudos e análises preliminares, integrantes da fase interna da contratação, de 
modo a delimitar adequadamente o objeto e justificar detidamente a escolha do contratado, 
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notadamente nas situações em que for constatada pluralidade de profissionais ou empresas aptas à 
execução; (f) a responsabilidade por tal contratação é exclusiva do gestor, não podendo o TCMGO 
adentrar no mérito administrativo, tendo em vista que a resposta à presente Consulta é em tese e 
direcionada a todos os municípios goianos obrigados a elaborar o Plano Diretor, nos termos do §1º do 
art. 182 da CF/88. Por fim, revogou a RC nº 10/2006. A resposta foi aprovada por unanimidade. 
Acórdão-Consulta nº 00025/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 17, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf.  

1.1.13 Concessão de uso de bem público: modalidade de licitação e autorização legislativa. O 
TCMGO respondeu Consulta realizada pelo Chefe do Poder Executivo de Cachoeira de Goiás, nos 
seguintes termos: (a) o município pode utilizar da modalidade licitatória carta convite para promover 
concessão de uso de terrenos públicos a particulares?; (b) qual a ordem cronológica da autorização 
legislativa e da avaliação? prévia ao ‘contrato’ ou ao procedimento licitatório de concessão?; (c) a 
autorização legislativa pode ser genérica ou deve ser específica?, e (d) a concessão de uso pode ser 
utilizada apenas para terrenos edificados ou também para não edificados? O Relator, antes de responder 
os questionamentos, destacou que a concessão de uso é o gênero do qual decorrem duas espécies: 
concessão de direito real de uso e concessão de direito de uso (concessão administrativa de uso). Diante 
do exposto, respondeu que: (a.1) para a concessão de direito real de uso de bem público é necessária a 
realização de licitação na modalidade concorrência, nos termos do §3º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, 
ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada, elencadas no art. 17; (a.2) para a concessão de direito 
real de uso para fins de moradia, desde que preenchidos os requisitos da Medida Provisória nº 2.220/01, 
não é necessária a realização de prévio processo licitatório; (a.3) o pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica, é em regra a modalidade adequada para a concessão de direito de uso (administrativa de uso) 
de bem público, em vista dos princípios constitucionais da eficiência e da publicidade, e os legais, da 
isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa; (b) a autorização legislativa e a 
avaliação devem preceder a deflagração do certame licitatório (concorrência ou pregão); (c) na ausência 
de lei municipal que exija autorização legal específica é possível admitir autorização legal genérica, que 
deverá individualizar os imóveis ou as áreas a serem concedidas a particulares, além de estabelecer o 
respectivo título jurídico a ser utilizado; e (d) a concessão de uso privativo de imóvel público pode 
abarcar terrenos edificados ou não edificados. O parecer foi aprovado por unanimidade. Acórdão-
Consulta nº 00027/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 17, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf. 

1.1.14 Possibilidade de permutar área pública com imóvel particular, construído ou não, desde 
que observadas as condições legais. O Prefeito de Abadia de Goiás formulou consulta a este 
Tribunal a respeito da possibilidade de permuta de área pública com área particular para funcionamento 
de unidade escolar. O Relator destacou que aos Municípios foi reservada a competência legislativa 
suplementar, de forma que o poder público municipal pode dispor sobre a gestão e destinação de seus 
bens, desde que obedeça às regras gerais. Considerou os argumentos trazidos pela Secretaria de 
Licitações e Contratos (SLC) e Ministério Público de Contas (MPC), no que diz respeito à alínea “c” 
do inc. I do art. 17 da Lei nº 8.666/93, cujo teor admite a possibilidade de que a Administração faça 
permutas, desde que cumpridas as seguintes condições: a) presença do interesse público devidamente 
justificado; b) avaliação prévia; c) autorização legislativa local para disposição do bem. Corroborou com 
a posição Ministerial admitindo a permuta de bens imóveis somente por meio de autorização legislativa 
local, em observância à cautelar concedida na ADI 927 MC/RS do STF. Acolheu a recomendação do 
MPC no que tange à realização de processo administrativo pela Prefeitura em que fiquem demonstrados 
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as razões de escolha do imóvel permutado e os preços praticados pelo mercado, considerando tal 
procedimento como uma boa prática administrativa, que atende aos princípios da transparência, 
impessoalidade, moralidade, economicidade e publicidade. O parecer foi aprovado por unanimidade. 
Acórdão-Consulta nº 00028/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 17, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf. 

1.1.15 Medida Cautelar – Suspensão de concorrência pública – Serviço de limpeza urbana – 
Exigências indevidas no edital. A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
(SFOSEng) ofereceu representação com Pedido de Medida Cautelar, noticiando a existência de 
irregularidades na Concorrência Pública nº 003/2019 do município de Niquelândia, cujo objeto é a 
contratação de empresa para executar serviços de limpeza urbana. O Relator concedeu a medida 
pleiteada, determinando a suspensão de todos os atos concernentes ao procedimento, na fase em que 
se encontra, e a adequação do edital para sanar as seguintes irregularidades: (a) não exigir de maneira 
cumulativa a necessidade de comprovação de garantia de proposta e de capital social mínimo, sendo 
que o mais ponderado e condizente com a atual jurisprudência é facultar aos licitantes escolher uma 
dentre as três estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 (capital social ou patrimônio líquido ou garantia de 
proposta); (b) caso se opte por comprovação de capital social e/ou patrimônio líquido, estabelecer no 
máximo 10% do valor estimado para a contratação, a ser dividido de acordo com os lotes do certame; 
(c) caso opte pela garantia da proposta, estabelecer no máximo 1% do valor estimado para a contratação 
e facultar aos licitantes a possibilidade de apresentá-la até o momento da sessão de recebimento da 
documentação de habilitação; (d) não estabelecer comprovação de quantitativo mínimo para capacidade 
técnico-profissional; (e) definir em edital o regime de empreitada da execução dos serviços: por preço 
global ou por preço unitário; (f) cadastrar o atual edital e seu eventual substituto no sistema COLARE 
do TCMGO, em cumprimento ao art. 3º da INTC nº 12/18; (g) não exigir de seus responsáveis técnicos 
a quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU) no momento da habilitação do certame; (h) acrescentar como opção, para fins de 
habilitação, que as empresas licitantes e seus responsáveis técnicos possam ser registrados no CAU, 
além da possibilidade já prevista de registro no CREA; (i) não exigir profissional específico como 
requisito de habilitação técnica das empresas licitantes; (j) possibilitar que os atestados de qualificação 
técnica dos profissionais possam ser registrados no CAU; (k) facultar a opção de comprovação de 
vínculo do profissional com as empresas licitantes mediante a apresentação de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da 
anuência deste. O Tribunal Pleno, ante à demonstração da plausibilidade jurídica do pedido e de que o 
perigo da demora poderia resultar em lesão grave e de difícil reparação ao erário, por unanimidade, 
acompanhou o voto do Relator. Acórdão nº 08228/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 
17, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf. 
 
1.1.16 Exigência indevida de Alvará de Funcionamento de empresa licitante no ato de 
assinatura do contrato. Em Denúncia oferecida por empresa licitante foi relatada a existência de 
exigência ilegal e abusiva em edital de Pregão Eletrônico do Município de Goiânia, relativa à 
obrigatoriedade de apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento para assinatura do 
contrato. O Relator, concordando com o entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do 
Ministério Público de Contas, considerou que, de fato, a exigência editalícia é ilegal, não estando o 
documento previsto no art. 30 da Lei nº 8.666/93, que trata da qualificação técnica dos licitantes. 
Contudo, foi observado que a Administração Municipal afastou a exigência e que a empresa 
denunciante não impugnou o edital, tendo sagrado como vencedora do certame. Apesar de 
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desarrazoada, não há indícios de que a exigência tenha causado prejuízos ao município ou à empresa. 
O Relator, amparado em tais colocações, concluiu pela revogação da cautelar inicialmente concedida, 
de modo a autorizar a continuação do processo de contratação da empresa vencedora da licitação. O 
voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 08395/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO 
nº 17, disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf. 
 
1.1.17 Irregularidades na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de 
reordenação luminotécnica de sistema de iluminação pública. Em Denúncia apresentada à 
Ouvidoria deste Tribunal foram apontadas possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 001/2018 
de Campinaçu, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de 
reordenação luminotécnica do sistema de iluminação pública das ruas e avenidas e dos edifícios públicos 
do município. O certame culminou na celebração do Contrato nº 010/2018. Entre as irregularidades 
suscitadas, merece destaque: (a) o condicionamento do início dos pagamentos à comprovação de 
redução do consumo de energia elétrica; (b) o prazo de vigência contratual de 60 meses, em tese 
incompatível com a execução dos serviços contratados; (c) obrigação de a Contratante fornecer energia 
elétrica para o funcionamento dos equipamentos, e responsabilizar-se integralmente pelo custo da 
energia consumida e pela guarda, segurança e conservação dos equipamentos, acessórios, peças e 
demais materiais que forem retirados do parque de iluminação do município; (d) possibilidade de 
fornecimento de outros materiais a serem pagos pelo município (termo de referência 4.2.1). No que 
tange à irregularidade apontada no item (a), o Relator considerou procedente a denúncia, com base no 
art. 10 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que no regime por preço global os pagamentos deveriam ser 
proporcionais à execução dos serviços. Pontuou que o critério de medição da parcela deveria se basear 
no custo dos equipamentos e serviços executados e não na redução do consumo de energia. Afirmou 
que a irregularidade diz respeito à ausência de orçamento detalhado contendo composição de custos. 
Julgou procedente o fato denunciado no item (b), por afronta à alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da 
Lei nº 8.666/93, que estipula o prazo máximo de 30 dias para pagamento após o adimplemento de cada 
parcela (execução dos serviços). Em relação ao item (c) considerou improcedente a denúncia, por ser 
de responsabilidade do município a guarda dos equipamentos substituídos. Igualmente, considerou 
improcedente a questão exposta no item (d), uma vez que os §§ 1º e 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 
possibilita a realização de aditivo contratual para serviços de menor relevância que porventura sejam 
necessários. Por fim, explicitou que o termo de referência/projeto básico do edital do Pregão Presencial 
nº 001/18 não cumpriu os preceitos do inciso IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93, além de conter cláusulas 
restritivas nos itens 6.5.2 e 6.5.3 (exigência de laudos de ensaios para fins de qualificação técnica), porém 
as despesas advindas do Contrato nº 010/2018 não causaram prejuízo ao erário. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão n° 08373/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 17, 
disponível em: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf. 
 
1.1.18 Conversão de processo em Tomada de Contas Especial – Contrato de Escopo – 
Irregularidades – Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor.  O Tribunal Pleno, por 
unanimidade, acordou pela conversão em Tomada de Contas Especial de processo que analisou o 
Contrato nº 052/12 e aditivos, de Aparecida de Goiânia, em virtude de irregularidades causadoras de 
dano ao erário. Ao verificar a contratação de empresa de consultoria para dar suporte ao gerenciamento 
de programa de reestruturação urbana, entendeu pela ilegalidade dos aditivos de prorrogação de prazo 
e acréscimo de valor. O Relator afirmou que o contrato é do tipo escopo, ou seja, a Administração licita 
a obtenção de um bem determinado e o escopo do contrato estará consumado quando realizada a 
entrega. Ressaltou que o acréscimo de valores e a prorrogação do prazo para execução somente é 
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permitido quando houver o enquadramento em uma das hipóteses elencadas ao §1º do art. 57 da Lei 
nº 8.666/93, o que não ocorreu no caso. Pontuou que, quando da data de assinatura, já se tinha a 
informação de que o programa de reestruturação realizado pela Prefeitura terminaria em data posterior 
à da consultoria contratada, sendo possível apenas a realização de aditivo de prazo, para entrega total 
do objeto, sendo vedado acréscimo de valor. Destacou que a responsabilidade dos jurisdicionados em 
atividade que gera dano ao erário é subjetiva, bastando simplesmente a configuração de culpa strictu 
sensu, sendo desnecessária a caracterização de conduta dolosa ou má fé do gestor para que este seja 
responsabilizado por prejuízo ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Acórdão 
n° 08661/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 17, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf. 

1.1.19 Licitação. Parecer em Consulta TC 23/2019. Sobre os meios de publicação obrigatórios 
para aviso de edital de licitação baseada na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 
10.524/2002. O prefeito municipal de Castelo formulou consulta ao TCEES questionando o seguinte: 
‘’I – Poderá o executivo municipal contratar Serviços auxiliares de auditoria fiscal e tributária, através 
de empresas terceirizadas e especializadas na área de auditoria – contabilidade e/ou jurídica? II – Esses 
serviços seriam apenas auxiliares, dando suporte aos fiscais municipais e funcionários da secretaria de 
tributação? III – Os serviços seriam contratados em conformidade com a Lei 8.666? Através de 
licitação? Ou por inexigibilidade por ser trabalho especializado? IV – Esses serviços seriam por tempo 
determinado e a preço fixo? V – Toda providência desde a solicitação dos documentos aos 
contribuintes (intimação) até o encerramento deveria ser executado por agente fiscal municipal se 
beneficiando apenas do auxílio dos serviços terceirizados”? O Plenário, à unanimidade, 
preliminarmente conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos termos do Prejulgado nº 43 desta 
Corte de Contas, nos seguintes termos: 1.1.1 Pela possibilidade jurídica da contratação de assessoria ou 
consultoria de empresa privada para prestação de serviços visando à recuperação de créditos, vez que 
tais serviços não se encontram dentro das competências exclusivas da Administração Pública, cabendo 
a elaboração de estudos e pesquisas de maneira prévia à realização da contratação, para que, com 
fundamentos em tais elementos, possa ser verificada a possibilidade de contratação direta por 
inexigibilidade ou a necessidade de seguir o regular procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 
8.666/93; 1.1.2 Considerar plenamente possível a contratação pela Administração Pública com a 
remuneração paga pelos serviços efetivamente prestados sobre o êxito alcançado, devendo os valores 
serem fixados em percentual proporcional ao esforço e ao risco suportado pela empresa contratada, 
respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, somente sendo possível a 
realização do pagamento após comprovada a realização efetiva dos serviços contratados, qual seja, com 
o ingresso dos valores nos cofres públicos; 1.1.3 Pela aplicabilidade, com eficácia geral, da Orientação 
Técnica nº 01/1997, com fundamento no princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, vez 
que a própria Corte de Contas emprestou eficácia normativa geral ao entendimento fixado pela 
orientação técnica, não sendo lícito negar eficácia aos seus preceitos, a fim de penalizar os 
jurisdicionados que agiram conforme os preceitos fixados por este instrumento normativo. Consulta 
nº 20, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 100, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-100.pdf. 

1.1.20 Licitação. Contratação direta. Execução de obra. Projeto básico. Orçamento em planilha 
de custos. A contratação para execução de obra, ainda que decorrente de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, deve prever projeto básico e orçamento em planilha de custos unitários. Acórdão nº 837, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 
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1.1.21 Licitação. Habilitação técnica. Alvará de localização compatível com o objeto licitatório. 
Restrição à competição. Cabível em situação de excepcional e com justificativa expressa. A 
exigência de Alvará de Localização e/ou Funcionamento, em plena validade e compatível com o objeto 
do certame, para demonstrar constituição de sede no município que realiza licitação na modalidade 
pregão presencial, restringe indevidamente a competitividade do certame, violando o tratamento 
isonômico entre os participantes, já que impossibilita a participação de empresas que não possuam sede 
no município. 2. Uma cláusula licitatória de restrição geográfica somente é cabível em caráter 
excepcional e se houver justificativa expressa comprovando as razões da obrigação da localização como 
algo indispensável para execução satisfatória à complexidade do objeto do respectivo contrato. Acórdão 
nº 156, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/BJ062nov2019/index.html.  

1.1.22 Licitação. Preços de referência. Três orçamentos de fornecedores. Ampla pesquisa de 
preços. Para a formação de preços de referência em processo licitatório, a Administração deve, 
previamente ao certame, realizar ampla pesquisa de preços, consultando fontes que sejam capazes de 
representar os valores praticados no mercado, não se limitando à obtenção de apenas três orçamentos 
de fornecedores, em observância à Resolução de Consulta nº 20/2016 do TCE-MT. Acórdão nº 131, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/BJ062nov2019/index.html. 

1.1.23 Licitação. Pregão. Contratação de médicos para atendimento de urgência e emergência. 
Bens e serviços comuns da área da saúde. Concurso para provimento de cargos efetivos na 
saúde. A contratação de médicos para atendimento de urgência e emergência nas unidades de pronto 
atendimento municipal é inviável mediante a modalidade de licitação pregão, por não se caracterizar 
um serviço que pode ser definido como comum. 2. A Lei nº 10.520/2002 não autoriza a contratação 
de pessoal para a área de saúde, mas tão somente a contratação de bens e serviços comuns, conforme 
art. 12, sendo considerados bens e serviços comuns da área da saúde “aqueles necessários ao 
atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais do 
mercado”. 3. A Constituição Federal de 1988 estabelece, como regra geral, a realização de concurso 
público para o provimento de cargos efetivos na área da saúde. Ainda que seja possível a atuação da 
iniciativa privada na esfera do Sistema Único de Saúde, essa atividade é meramente complementar, não 
podendo o Poder Público se eximir da prestação desse serviço, nos termos dos arts. 196 e 199 da 
CF/1988. Acórdão nº 159, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/BJ062nov2019/index.html. 

1.1.24 Licitação. Qualificação técnica. Serviços de transporte escolar. Declaração de prestação 
de serviços por motorista e cópia da CNH. Afronta à isonomia e competitividade. As exigências, 
para fins de qualificação técnica, para que as empresas licitantes apresentem, em certame referente a 
serviços de transporte escolar, declaração de que o motorista prestará serviços na empresa durante a 
vigência do contrato e cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor do 
veículo que irá realizar o transporte escolar, infringem os princípios da isonomia e da competitividade 
da licitação (art. 3º, § 1º, inciso I, Lei nº 8.666/93), sendo incompatíveis com as hipóteses de qualificação 
previstas nos incisos I a IV do art. 30 da Lei nº 8.666/93. Tais exigências são desproporcionais, na 
medida em que a finalidade buscada com a previsão editalícia licitatória pode ser alcançada por outros 
meios, menos restritivos ou onerosos aos interessados. Acórdão nº 136, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/BJ062nov2019/index.html. 
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1.1.25 Licitação. Vistoria técnica prévia. Veículos para transporte escolar. Restrição à 
competitividade. Outros mecanismos para verificar a qualidade de veículos. Súmula nº 6 do 
TCE-MT. A exigência editalícia de vistoria técnica prévia dos veículos de licitantes por órgão da 
Prefeitura, para participação em pregão presencial referente à prestação de serviços de transporte 
escolar, resulta em indevida restrição à competitividade, afrontando o artigo 3º, § 1º, inciso I da Lei nº 
8.666/19933. 2. Existem outros mecanismos menos onerosos que a Administração Municipal pode 
utilizar para se precaver quanto à qualidade dos ônibus para transporte escolar a serem ofertados em 
certame licitatório: previsões específicas no edital acerca de requisitos técnicos dos veículos; exigência 
de que as empresas apresentem atestado de capacidade técnica para a execução do objeto, etc. 3. A 
exigência posta na Súmula nº 6 do TCE-MT, para que os veículos utilizados no transporte escolar sejam 
objeto de constante verificação, pela Administração, acerca dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança, versa sobre a fiscalização periódica posterior à contratação. Acórdão nº 136, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/uploads/flipbook/BJ062nov2019/index.html. 

1.1.26 Consulta. Município. Contratação de Empresa Jornalística. Divulgação de atos oficiais. 
Meio eletrônico exclusivamente. Necessidade de previsão em Lei Municipal. Prejulgado. 
Remessa. O TCE/SC conheceu de consulta oriunda do Presidente da Câmara de Vereadores de 
Capinzal, acerca da “necessidade de contratação de empresa jornalística para complemento de 
divulgação dos atos oficiais da Câmara e a forma de contratação, bem como se as divulgações no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina suprem a referida necessidade”. A análise teve como objeto 
possibilidade da Câmara de Vereadores de Capinzal veicular a publicidade oficial e institucional da 
Câmara de Vereadores exclusivamente por meio eletrônico/digital na rede mundial de computadores, 
a exemplo do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. O Relator respondeu a Consulta com o 
entendimento firmado no Prejulgado 2175, ou seja, em síntese, “TCE/SC entende possível que a 
publicidade oficial seja feita exclusivamente por meio eletrônico/digital desde que esse meio seja 
definido em lei municipal sem afronta à Lei Orgânica, e que as publicações que demandarem 
publicidade por outros meios por força de legislação específica sejam assim promovidas de acordo com 
as normativas que as exigirem”. O Relator ainda destacou a parte final do prejulgado, mais 
especificamente o item 4, o qual contempla “a preocupação expressa no parecer acerca da exigência de 
publicidade em meio físico exigida por leis específicas”. “Cabe ainda recomendar prudência e análise 
criteriosa dos meios de publicidade que vierem a ser adotados pelo Legislativo Municipal tendo em 
vista a manifestação do Assessor Jurídico sobre o limitado acesso dos munícipes à rede mundial de 
computadores (internet)”, observou o Relator. Por fim destacou que “a publicidade e a transparência 
dos atos e ações da administração pública devem nortear a escolha da forma de divulgação para além 
do formal atendimento aos dispositivos legais e interpretações deles decorrentes. Assim, o gestor 
público deve atender o mandamento legal sem descuidar da eficiência e abrangência da divulgação das 
informações, sempre visando dar conhecimento ao maior número possível de cidadãos”. Ainda, extrai-
se da ementa do voto do Relator: “Consulta. Matéria objeto de prejulgado. Consulente. Cientificação. 
Quando a matéria objeto de consulta já estiver sido tratada em prejulgado emanado pela Corte, é 
suficiente a cientificação do Consulente acerca do referido pronunciamento, que poderá ser facilmente 
consultado no site do Tribunal”. @CON 18/00499687, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia.  
 
1.1.27  Consulta. Fundação Hospitalar. Criação. Contratação direta com a Iniciativa Privada. 
Tercerização de Serviço. Classificação das Despesas de Pessoal. Folha de Pagamento. O TCE 
conheceu de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Itapema acerca da criação de Fundação 
Hospitalar pelo Poder Público Municipal regida pelas regras de direito privado e, neste contexto, 
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contratar diretamente com a iniciativa privada e terceirizar o serviço, além de buscar esclarecimento 
sobre a classificação das despesas de pessoal para fins dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal na folha de pagamento da Fundação. A Relatora destacou os Prejulgados nº. 0465, 0807 (em 
especial o item 3) e o Prejulgado 2137. Sobre o questionamento relativo à instituição de fundação para 
atuar de acordo com as normas de direito privado, notadamente, podendo contratar diretamente com 
a iniciativa privada, a Relatora destacou o Prejulgado nº. 0465: “O Tribunal de Contas do Estado possui 
competência para julgar as contas das fundações mantidas e criadas pelo Poder Público Municipal, com 
base na Constituição Estadual (artigo 113)”. E, ainda, “quando se configurar a contratação de obras, 
serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações em que sejam partes, de um lado, a 
FHBJS, e, de outro, ‘terceiros’, conforme a dicção do artigo 2°, incidem com plena eficácia os comandos 
da Lei Federal n° 8.666/93”. Ainda sobre a fundação instituída atuar de acordo com as normas de 
direito privado e terceirizar serviços, a Relatora citou o Prejulgado nº. 0807, o qual menciona: “Os 
empregos e funções das fundações criadas e mantidas pelos Municípios ou pelo Estado referem-se a 
atividades permanentes da entidade e a investidura neles, de empregados, dependerá de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Estão sujeitas à prestação de contas de 
gestão ao Tribunal de Contas todas as Fundações criadas e mantidas pelo Poder Público, 
independentemente de sua natureza jurídica (se pública ou privada) e do seu grau de manutenção pelo 
Poder Público, assim como estão abrangidas pelo dever de informar dados por meio documental ou 
pelos sistemas informatizados, conforme normas editadas por esta Corte de Contas”. Entendeu a 
Relatora que, sobre a possibilidade de instituir fundação para a gestão hospitalar, com conselho de 
administração formado por representantes da sociedade, “trata-se de uma decisão dos dirigentes que 
deve ser tomada levando em consideração diversos fatores, principalmente na possibilidade de melhoria 
dos serviços ofertados para a sociedade e eficiência na sua execução, sem qualquer significado no 
tocante a possibilidade de flexibilização de regras afetas ao ente público que lhe deu origem”. Quanto 
à composição do Conselho de Administração, a Relatora entendeu que a Fundação deve seguir os 
pressupostos da Lei n. 9.637/1998. Quanto à possibilidade de o município firmar contrato de gestão 
com a fundação para a administração de hospital municipal, a Relatora entendeu tratar-se de “um 
instrumento previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, no art. 37, § 8º”. Quanto à 
possibilidade dessa fundação atuar de acordo com as normas de direito privado, notadamente, podendo 
contratar diretamente com a iniciativa privada, bem como as despesas com a folha de pagamento da 
Fundação computadas como despesas de pessoal para fins dos limites impostos pela LRF e terceirizar 
serviços, a Relatora ressaltou que “fica claro que a criação de fundação hospitalar pelo poder público, 
tendo natureza jurídica de direito público ou privado, não exime a necessidade de observações de 
providências típicas da administração pública, quer seja pela necessidade de observar a Lei de Licitações 
(Lei 8.666/93) para a contratação de serviços, observar a necessidade de prévia aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos para a ocupação de empregos e a repercussão das despesas 
com folha de pagamento para fins do levantamento dos limites com pagamento de pessoal conforme 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal”. @CON–19/00168330, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia. 
 
1.1.28 Representação. Autarquia. Contratação. Serviços Advocatícios. Princípio do Concurso 
Público. Irregularidade. Limitação de tempo na comprovação técnica. Multa. O TCE/SC 
aplicou multa ao Diretor Geral do SIMAE (Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de 
Capinzal/Ouro) e ao Presidente da Comissão de Licitação e subscritor do edital em face de contratação 
de serviços jurídicos ordinários e permanentes da autarquia, em desacordo com o princípio do concurso 
público e pela exigência de limitação do tempo na comprovação técnica relativamente aos serviços 
advocatícios prestados nos últimos cinco anos. Tais apontamentos estão em desacordo com o art. 30, 
§5º da Lei 8.666/93.   Trata-se de Representação relatando supostas irregularidades em Edital do tipo 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=465
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=807
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2137
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=465
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=807
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900168330
http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 20 de 45 

Carta Convite, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de advocacia e 
consultoria jurídica contínua na área administrativa, especializada na área de saneamento básico, no 
Município de Capinzal. De acordo com o Relator, a contratação de serviços jurídicos ordinários e 
permanentes devem observar o princípio do concurso público pelas autarquias, independentemente de 
serem ‘pequenas ou grandes’, pois devem seguir e cumprir os “ditames constitucionais e se submeterem 
ao regime jurídico de direito público, vez que são integrantes da Administração Indireta”. Para o 
Relator, “a aprovação em concurso público é a regra para investidura em cargo ou emprego público, 
que ocorre mediante provas ou provas e títulos, dependendo da natureza e complexidade do cargo ou 
emprego” e neste norte, o Supremo Tribunal Federal editou súmula 685 nos seguintes termos: “É 
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido”. Contudo, o Relator informou que “a própria Constituição Federal 
proporcionou duas situações que excetuam a regra mencionada. A primeira exceção constitucional são 
os cargos de confiança, providos por pessoas alheias à administração pública que devem exercer cargos 
de chefia, direção ou assessoramento. A segunda possibilidade de ingresso sem concurso público é 
permitida através da contratação temporária, desde que presentes três requisitos: excepcional interesse 
público, temporariedade da contratação e hipótese prevista em lei’. O Relator mencionou o Prejulgado 
nº 1211, e concluiu que, de acordo com o edital do objeto, não se trata de serviços advocatícios 
especializados, mas todo e qualquer serviço jurídico, contencioso e de assessoramento jurídico, em 
especial o direito administrativo. @TCE–16/00430349, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia. 
 
1.1.29  Representação. Contrato. Concorrência. Serviços Laboratoriais. Não Pagamentos. 
Denúncia. Ilegitimidade. Recebimento como Representação. Precedentes. Ausência de 
requisito de Admissibilidade. O TCE/SC reconheceu a ausência do cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade para análise da Representação formalizada por empresa privada, relatando supostas 
irregularidades na execução de Contrato firmado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, cujo objeto 
é a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clinicas para as unidades do Estado. 
Tratam-se de autos de Representação informando que a SES não vem realizando os pagamentos 
devidos em contraprestação aos serviços efetivados. Foi apontado que a empresa fez investimentos 
para elevar a qualidade dos serviços, bem como adquiriu maquinários de alto custo, a fim de prestar um 
serviço de excelência, mas a contratante não vem honrando os pagamentos. Preliminarmente, o Relator 
discordou do entendimento da Diretoria Técnica de que a empresa na qualidade de pessoa jurídica de 
direto privado com fins lucrativos não está legitimada a propor denúncia perante este Tribunal de 
Contas, nos termos do art. 65 da Lei Complementar n. 202/00. E, ainda, que a representante não trouxe 
aos autos os documentos estabelecidos no inciso II, do § 1°, do art. 96 do Regimento Interno, que 
determina a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, o comprovante de inscrição no CNPJ e 
documentos hábeis a demonstrar os poderes de representação, acompanhados de documento oficial 
com foto de seu representante legal. Sobre a legitimidade da representante para propor denúncia, o 
Relator entendeu que ainda que a empresa interessada tenha nomeado sua peça inicial como denúncia, 
tal equívoco não impede que esta Casa conheça do expediente como representação, nos termos do 
disposto no art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/93. O Relator ainda destacou que, independente do nome 
atribuído à peça inicial, “o expediente deve tramitar nesta Casa como representação, portanto, correta 
a sua autuação desde o início do processo”. Citou a título de exemplo os processos: @REP – 
16/00470561, @REP – 16/00325200, @REP – 16/00008744 e REP – 15/00577925. Quanto aos 
documentos que comprovam os atos constitutivos da pessoa jurídica e de seu representante, exigidos 
pelo inciso II, do § 1°, do art. 96 do Regimento Interno, o Relator lembrou que “este Tribunal em 
diversos processos vem relativizando essa falha e adotando como alternativa a fixação de prazo para 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1211
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1211
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600430349
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600430349
http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600470561
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600470561
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600325200
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600008744
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500577925


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 21 de 45 

que o representante providencie a juntada dos documentos faltantes, não ensejando de início a nulidade 
do processo”. “Observo que este Tribunal de Contas tem possibilitado a continuidade do processo, 
oportunizando ao representante a apresentação da documentação faltante a posteriori, quando a análise 
de mérito se mostrar imprescindível”, complementou o Relator. Contudo, o Relator levou em 
consideração uma peculiaridade a respeito dos fatos noticiados pela representante, pois “de acordo com 
a peça inicial fica claro que a empresa veio a esta Corte de Contas oferecer denúncia buscando a adoção 
de providências por parte deste órgão administrativo com relação ao não pagamento pela Secretaria 
Estadual de Saúde das parcelas devidas em contraprestação aos serviços efetivados por conta do 
Contrato n.721//2013, o que está lhe gerando diversos prejuízos. Ademais, alega que a Secretaria 
Estadual suprimiu a incidência de reajuste do contrato por meio de aditivo ao contrato”. Observou o 
Relator a falta de interesse da sociedade catarinense no feito, “tal como alegou a representante ao final 
do seu pedido, uma vez que busca a defesa de seus direitos individuais como prestadora dos serviços 
ao ente público, ou seja, requer providências desta Casa para que a Unidade Gestora realize os 
pagamentos devidos”. “Embora a Secretaria Estadual de Saúde esteja no rol de jurisdicionados desta 
Casa e o contrato firmado entre as partes possa ser objeto de análise, conforme autoriza a Lei de 
Licitações, este Tribunal não pode ser acionado para o resguardo de direito privado, incumbindo esta 
medida ao Poder Judiciário”, enfatizou o Relator. O Relator ainda entendeu que o processo não deve 
prosseguir para “apurar ‘suposta’ quebra de ordem cronológica por parte da Administração Pública, 
tendo em vista que tal fato não foi ventilado pela representante, tampouco foi trazido ao processo 
qualquer indício de prova de que tal irregularidade tenha efetivamente ocorrido”. Desta feita, concluiu 
o Relator pelo não conhecimento da representação, “resguardado o direito da empresa de buscar os 
valores devidos administrativamente ou judicialmente”. @REP – 18/01235721, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-
jurisprud%C3%Aancia. 

1.1.30 Medida Cautelar de Indisponibilidade de Bens. Poder Geral de Cautela. Persistência dos 
Requisitos Legais. Possibilidade de Prorrogação. Indisponibilidade sobre veículo gravado por 
alienação fiduciária. Impossibilidade. Indisponibilidade sobre os direitos creditícios oriundos 
do contrato de financiamento. Possibilidade. Em que pese a conversão de tempo especial em 
comum quando da averbação de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria 
do servidor, em descompasso com a regra constitucional aplicável nos termos da jurisprudência 
consolidada do STF, impõe-se o respeito à eficácia da decisão judicial transitada em julgado, no caso 
em tela, uma vez que há impossibilidade de desconstituição, na via administrativa, da autoridade da 
coisa julgada material. Processo nº 6733/2016-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  

1.1.31 Denúncia. Contratação de serviços de limpeza urbana. Superfaturamento. 
Ressarcimento ao erário. Apreciando Denúncia formulada pelo Grupo de Combate à Corrupção – 
GCC/RN, a Segunda Câmara reconheceu a existência de superfaturamento em contratações de 
serviços de limpeza urbana pela Prefeitura Municipal de Areia Branca, decorrente da incompatibilidade 
entre o número de funcionários previsto e o número de empregados efetivamente laborando. O 
Colegiado impôs o dever de ressarcimento ao erário de R$207.539,52 à Empresa SP Construções Ltda 
ME, ao ordenador de despesas e à Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos – sendo que 
R$129.334,24 em solidaridade passiva com o fiscal do contrato. Processo nº 11596/2017-TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível em: 
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf. 

1.1.32 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Pessoa Jurídica. Sócio. 

SICAF. A declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal 

(art. 46 da Lei 8.443/1992) não pode ser aplicada a sócios e administradores de empresas licitantes, por 

falta de previsão legal. No entanto, se após consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (Sicaf), constatar-se que nova sociedade empresária foi constituída com o mesmo objeto, 

por qualquer um dos sócios ou administradores de empresas declaradas inidôneas (ocorrências 

impeditivas indiretas), após a aplicação da sanção e no prazo de sua vigência, a Administração deve 

adotar as providências necessárias à inibição de participação dessa empresa na licitação, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa aos interessados. Acórdão nº 2914/2019-Plenário, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

1.1.33 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Convite (Licitação). 

Abstenção. Proposta. A declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) pode ser aplicada a 

empresa que foi convidada a participar de licitação e absteve-se de apresentar proposta para, 

deliberadamente, beneficiar terceiros, caracterizando conduta omissiva com o objetivo de interferir 

ilicitamente no certame licitatório. Acórdão nº 2914/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 293, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

1.1.34 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Inexigibilidade de 
licitação. Fraude. Credenciamento. É cabível a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade 
para participar de licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992) a empresa que 
apresenta declaração falsa para fim de credenciamento. Acórdão nº 2915/2019-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.35 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Comprovação. 

Quantidade. Limite máximo. Capacidade técnico-operacional. É irregular a exigência de atestado 

de capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e 

serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em 

que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório. 

Acórdão nº 2924/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: 

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

 

1.1.36 Responsabilidade. Contrato administrativo. Consórcio. Débito. Multa. Solidariedade. 

Julgamento de contas. No caso de débito imputado solidariamente a empresas consorciadas, não 

deve o consórcio contratado constar da parte dispositiva do acórdão condenatório, por não possuir 

personalidade jurídica, não sendo o caso de julgar suas contas ou de lhe aplicar cominação prevista em 

lei. Acórdão nº 2928/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.1.37  Contrato Administrativo. Contrato. Transformação de empresa. Empresa estatal. 

Desestatização. Dispensa de licitação. Prorrogação de contrato. Consulta. Em caso de 

desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos firmados com entes públicos federais 

com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993 podem permanecer em execução até o 

término de sua vigência, desde que ausente a situação de prejudicialidade especificada no art. 78, inciso 

XI, da referida lei, bem como mantidas as demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, 

especialmente as que digam respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de 

habilitação (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993). É também facultada à administração contratante a 

prorrogação desses contratos, desde que prevista no instrumento convocatório e demonstrados o 

interesse público e a vantajosidade da medida. Acórdão nº 2930/2019-Plenário, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

1.1.38  Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Serviços contínuos. Pagamento. Contrato 

verbal.  O reenquadramento de empregado público em cargo de natureza absolutamente diversa e com 

atribuições muito mais complexas do que as previstas no cargo original, a caracterizar ascensão 

funcional, constitui erro grosseiro capaz de ensejar a responsabilização dos gestores que atuaram tanto 

por comissão quanto por omissão. Acórdão nº 15053/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 293, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

1.2. Pessoal.  
1.2.1 Pessoal. Transposição em regime jurídico. Admissão de pessoal. Ato sujeito a registro. A 
transformação, por lei, de emprego público em cargo estatutário, embora modifique a natureza do 
vínculo estabelecido entre o servidor e a Administração, não caracteriza novo ingresso no serviço 
público, passível de registro pelo TCU (art. 71, inciso III, da Constituição Federal), porquanto não se 
confundem a admissão no serviço público e o regime jurídico a que se encontra submetido o servidor. 
Acórdão nº 2858/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 292, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.2.2 Pessoal. Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Certidão. Contagem de tempo de serviço. 
Requisito. Para que o tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz seja computado para fins de 
aposentadoria, a certidão que o fundamenta deve, em observância a Súmula TCU 96, fazer referência, 
simultaneamente, a (i) retribuição em prestação pecuniária ou em auxílios materiais (ii) à conta do 
Orçamento, (iii) à título de contraprestação por labor, (iv) na execução de bens e serviços destinados a 
terceiros, (v) em montante correspondente a uma fração de renda auferida com a execução das 
encomendas.  Acórdão nº 14131/2019-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 292, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.2.3 Consulta. Pagamento de diárias. Magistrado inativo. Deslocamento para o desempenho 
de atividades como colaborador. Possibilidade. É possível a indenização pelo deslocamento 
realizado por magistrado inativo, nos desempenhos de suas atividades como colaborador da Escola de 
Servidores da Justiça Estadual – ESEJE, apenas em função destas atividades, bem como em atenção 
aos interesses desta Escola, podendo ser aplicado neste caso a mesma norma imposta aos magistrados 
ativos, observando-se os princípios da eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade e legalidade. 
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Acórdão nº 3349/19- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR Nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx.  
 
 
1.2.4 Denúncia. Município de Fazenda Rio Grande. Projeto de Lei Complementar nº 018/2018. 
Criação de cargos públicos em períodos de extrapolação de gastos com pessoal. Projeto vetado 
após liminar deferida por esta Corte de Contas. Pela procedência, com aplicação de multa. 
Expedição de cópia da decisão para avaliação do descumprimento do art. 23 da LRF nos 
processos de prestação de contas municipais. Neste contexto de reiterada extrapolação das 
despesas com pessoal, a apresentação de Projeto de Lei Complementar nº 18/2018 pelo Prefeito à 
Câmara Municipal para criar 52 cargos em comissão, com impacto orçamentário anual superior a R$ 
2,8 milhões, configura ato ilegal e ilegítimo de gestão, o qual somente foi obstaculizado em razão da 
medida cautelar expedida no presente processo. Julgue pela procedência da presente Denúncia, nos 
termos da fundamentação supracitada, aplicando-se uma multa do art. 87, IV, “g”, da LC nº 113/2005 
ao prefeito municipal, pelo envio de projeto de lei contendo a criação de 52 cargos em comissão em 
violação ao art. 22, parágrafo único, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Acórdão nº 3377/19 
– Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx. 

1.2.5 Remoção de Pessoal. Poder Judiciário. Cargo Público. Princípio da Legalidade. Consulta. 
A aplicação do instituto da remoção (art. 36 da Lei 8.112/1990) não enseja o deslocamento do cargo 
efetivo do servidor, por ausência de previsão legal, ainda que se trate de movimentação entre órgãos 
mencionados no art. 20 da Lei 11.416/2006. Acórdão nº 2775/2019-Plenário, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 74, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm.  

1.2.6 Pensão Civil. Dependência econômica. Comprovação. Salário-mínimo. Nos termos da 
Constituição Federal, o nível mínimo necessário para caracterizar a subsistência condigna e, portanto, 
a inexistência de dependência econômica para fins de benefício de pensão, é a percepção do salário 
mínimo, não se confundindo subsistência condigna com manutenção de padrão de vida. Acórdão nº 
13.459/2019-Plenário, Boletim de Pessoal do TCU nº 74, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

1.2.7 Pessoal. Parecer em Consulta TC nº 21/2019. Não é devido desconto de contribuição 
previdenciária sobre terço de férias de servidor público. Tratam os autos de consulta formulada 
pelo presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá – 
IPS/SMJ, com os seguintes questionamentos: “1) O desconto previdenciário sobre terço de férias é 
devido ou não? 2) Em caso sendo devido, o servidor terá direito em ser ressarcido dos valores 
descontados”? O Plenário, à unanimidade, decidiu por responder à consulta nos seguintes termos: 1. 
Não, isto porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 593.068, 
ocorrido em outubro de 2018, fixou Tese de repercussão geral, resolvendo o Tema 163, estabelecendo 
que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno 
e adicional de insalubridade”. Portanto, não subsiste dúvida de que o desconto previdenciário sobre o 
abono constitucional de férias é indevido; 2. Sim, em razão do princípio geral do direito, também 
aplicável à Administração Pública, que veda o enriquecimento sem causa, tendo em vista a Tese de 
repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE 
593.068 (Tema 163), que reputou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre o 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11416.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm


 

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

www.tcm.go.gov.br 
Página 25 de 45 

terço de férias, tem-se que os valores descontados a tal título são passíveis de ressarcimento ao servidor 
que sofreu tais descontos, sendo necessário, entretanto, ponderar-se que o ressarcimento encontra 
limites temporais, a teor do disposto no art. 168 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo 
de cinco anos para o exercício do direito de pleitear a restituição de pagamento de tributo indevido. 
Dessa forma, o ressarcimento não deverá alcançar parcelas cujo recolhimento tenha ocorrido a mais de 
cinco anos, contados retroativamente da data em que se deu o requerimento de restituição pelo 
interessado. Parecer em Consulta nº 21/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 
100, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-100.pdf. 

1.2.8 Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-Graduação. 
Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento ao Erário. Imputação 
de Débito. O TCE/SC julgou irregulares com imputação de débito as contas relativas ao recebimento 
indevido de vencimentos de uma ex-servidora, em virtude de afastamento para cursar pós-graduação 
em nível de mestrado, sem ressarcir ao erário, descumprindo o Termo de Compromisso firmado com 
a Secretaria de Estado da Educação - SED. Tratam-se os autos de Tomada de Contas Especial relativa 
a dano ao erário de R$ 98.956,28 decorrente de afastamento de servidora pública para cursar pós-
graduação em nível de mestrado, cuja conclusão do curso ocorreu em 25 de setembro de 1992, contudo 
que ao final do período de licença para cursar pós-graduação, a servidora não retornou às atividades 
normais, de modo a cumprir período igual ao do afastamento, conforme compromisso firmado com a 
Secretaria de Estado da Educação. Foi apurado que, após o período de licença para cursar pós-
graduação, a servidora afastou-se sucessivamente através de licenças sem vencimento, vindo a ser 
demitida em 14 de fevereiro de 2002, por incompatibilidade com o serviço público (abandono do 
cargo). O Relator destacou que se discute nos autos o dano causado ao erário, já que a servidora não 
trabalhou pelo período correspondente ao prazo em que ficou afastada para cursar mestrado, embora 
tenha recebido seus vencimentos normalmente durante esse período. Quanto à prescrição suscitada 
pela servidora, por entender que o caso em análise deveria ter sido apreciado em cinco anos, o Relator 
entendeu que “à luz da Constituição Federal, as medidas adotadas visando ao ressarcimento ao erário 
são imprescritíveis (art. 37, §5º). O Relator ainda destacou que o Tribunal de Contas da União sumulou 
(n. 282) a matéria da seguinte forma: “As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes 
causadores de danos ao erário são imprescritíveis”. Foi suscitada pela servidora a previsão de dispensa 
de instauração de tomada de contas especial quando houver transcorrido prazo superior a dez anos 
entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação do responsável pela autoridade 
administrativa competente (Instrução Normativa nº 71/2012 do Tribunal de Contas da União), 
contudo o Relator entendeu que o dano ao erário restou caracterizado somente em 14 de fevereiro de 
2002, quando a servidora foi demitida, pois antes deste período a servidora poderia cumprir o termo 
de compromisso firmado, mantendo-se no cargo por período igual ao do seu afastamento para cursar 
mestrado. Sobre a alegação de que a administração incorreu em um erro ao conceder as licenças sem 
vencimentos, o Relator informou que “licença sem vencimento, exoneração a pedido e outras 
solicitações desta natureza são direitos personalíssimos e a ex-servidora possuía ciência a respeito da 
legislação, à época dos fatos, quando se afastou para cursar pós-graduação, com vencimentos integrais, 
e a obrigava a permanecer vinculada à SED por período igual ao do afastamento, o que não ocorreu”. 
Por fim, destacou que os processos TCE–16/00076901 e TCE-16/00310955 seguem o mesmo 
entendimento, que a responsabilidade é individual, devendo responder pelos fatos somente quem 
efetivamente beneficiou-se com os recursos públicos. @TCE–16/00430349. Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-
jurisprud%C3%Aancia.  
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1.2.9 Consulta. Abono de Permanência. Natureza jurídica remuneratória. Verba que deve ser 
incluída no cômputo das despesas de pessoal da LRF. Em resposta à consulta submetida pela 
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, o Tribunal de Contas fixou o 
prejulgamento da tese de que o abono de permanência é uma vantagem pecuniária transitória de 
natureza remuneratória cuja concessão se condiciona ao preenchimento dos pertinentes pressupostos 
legais por parte de cada servidor público em particular, devendo, pois, os seus atos de pagamento ser 
computados para fins de apuração de todos os limites de gastos com pessoal delineados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Processo nº 2087/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf. 

1.2.10 Representação. Desproporção entre servidores comissionados e efetivos. Nepotismo. 
Medida cautelar para readequação dos quadro funcional e afastamento de situações de 
nepotismo. Em sede de Representação formulada pelo Ministério Público de Contas, a 2ª Câmara de 
Contas concedeu medida cautelar para determinar à Câmara Municipal de Areia Branca que proceda 
ao redimensionamento do quantitativo de servidores da Casa Legislativa, com observância aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tendo em conta a efetiva necessidade de pessoal, 
com a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão que excedam a quantidade de 
ocupantes de cargos de provimento efetivo. O Colegiado também determinou a realização de concurso 
público para provimento de servidores efetivos, caso necessário, e o afastamento de eventuais casos de 
nepotismo. Processo nº 13154/2016-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível 
em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  
 
1.2.11 Representação. Câmara Municipal de Parnamirim. Desproporção entre servidores 
comissionados e efetivos. Adoção de medida cautelar para readequação do quadro funcional.  
Na 43ª Sessão, a Segunda Câmara deu continuidade e concluiu o julgamento de Representação que 
versa sobre a alta proporação de servidores comissionados na Câmara Municipal de Parnamirim. 
Acolhendo à unanimidade a proposta de voto do Conselheiro Substituto Antonio Ed Souza Santana, 
o colegiado decidiu pela concessão de medida cautelar para determinar o redimensionamento do 
quantitativo de servidores da Casa Legislativa de Parnamirim, tendo em conta a efetiva necessidade de 
pessoal, e a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão que excedam a quantidade de 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, de modo a assegurar que qualquer composição da Casa 
Legislativa mantenha adequada proporção entre servidores efetivos e comissionados com a prevalência 
da maioria de servidores efetivos, ou seja, no mínimo, 50% mais um. Na oportunidade, o Relator 
acolheu proposição constante no voto vista do Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, no 
sentido de que “na contabilização da proporção de cargos deve ser considerada apenas o quantitativo 
de servidores efetivos e comissionados, excluindo-se os agentes políticos”. (Processo nº 6630/2018-
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  
 
1.2.12 Representação. Remuneração de Agentes Públicos. Majoração de subsídios sem 
observâncias aos artigos 16, 17 e 21 da LRF. Medida Cautelar. Analisando Representação 
formulada pela Diretoria de Despesa com Pessoal, a Segunda Câmara de Contas concedeu medida 
cautelar para determinar que a Prefeitura Municipal de Lajes suspenda o pagamento dos subsídios do 
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Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais com base na Lei nº 740/2016, que foi editada 
sem observância aos artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Colegiado também 
determinou à Câmara Municipal de Lajes que se abstenha de editar ato que majore os subsídios dos 
Vereadores no decorrer da legislatura, inclusive revisão geral anual. Processo nº 16345/2016-TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf. 

1.2.13  Representação. Majoração de subsídios de agentes políticos. Descumprimento do prazo 
estabelecido no art. 21 da LRF. Medida cautelar de suspensão do pagamento. Ressarcimento 
ao erário. A Segunda Câmara de Contas reconheceu a nulidade dos atos de pagamento realizados com 
base na Lei Municipal nº 574/2016 de São Vicente, os quais devem ser imediatamente suspensos, em 
razão do descumprimento do limite temporal para majoração da despesa com pessoal. Reconhecendo 
que os pagamentos foram realizados por gestora que não participou da edição da norma, o Colegiado 
impôs a obrigação de ressarcimento dos valores indevidamente pagos a partir de 14/12/2017 – data da 
ciência inequívoca da irregularidade –, respondendo cada beneficiário a partir da data da sua citação. 
No voto condutor do Acórdão, o Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales destacou: “tendo em 
vista que os pagamentos foram realizados com base em lei que se revestia de aparente validade e 
considerando que a gestora não teve qualquer ingerência na sanção e publicação extemporânea da 
norma, não seria razoável exigir dela que resgatasse todo o processo legislativo que originou a lei. 
Adotando o parâmetro do gestor-médio, não se pode cobrar que um prefeito municipal apenas dê 
cumprimento a uma lei anterior à sua gestão depois de verificar se a edição da norma seguiu o correto 
trâmite legislativo.” O Colegiado também aplicou multa pelo descumprimento de diligência e pela 
inobservância do art. 21 da LRF e recomendou à Câmara Municipal de São Vicente que observe as 
exigências do artigo 16, I e II, da LRF, no sentido de que os projetos de lei relacionados a aumento de 
gastos com pessoal sejam acompanhados de demonstrativo do impacto da despesa com a medida 
proposta, bem como da declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. Processo nº 
6458/2017-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  

1.2.14 Pessoal. Ascensão funcional. Impugnação. Decadência. Inconstitucionalidade. Não 
incide a decadência administrativa de que cuida o art. 54 da Lei 9.784/1999 em relação a atos 
administrativos flagrantemente inconstitucionais, a exemplo dos atos que implicam assunção de cargo 
público sem a prévia realização de concurso (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), como a 
ascensão funcional. Acórdão nº 14.539, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.2.15 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Ascensão funcional. Emprego público. O 

reenquadramento de empregado público em cargo de natureza absolutamente diversa e com atribuições 

muito mais complexas do que as previstas no cargo original, a caracterizar ascensão funcional, constitui 

erro grosseiro capaz de ensejar a responsabilização dos gestores que atuaram tanto por comissão quanto 

por omissão. Acórdão nº 14.536, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 293, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
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1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. STF. Recurso 
extraordinário. O reenquadramento de empregado público em cargo de natureza absolutamente 
diversa e com atribuições muito mais complexas do que as previstas no cargo original, a caracterizar 
ascensão funcional, constitui erro grosseiro capaz de ensejar a responsabilização dos gestores que 
atuaram tanto por comissão quanto por omissão. Acórdão nº  13.053, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 293, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.3 Fiscalização e Controle  

1.3.1 Prestação de Contas Anual. Consórcio Público. Exercício de 2017. Irregularidade no 
Relatório de Controle Interno. Incabível a imputação de responsabilidade ao gestor. 
Saneamento. Não é cabível a imputação, ao gestor das contas, de restrição derivada de suposta falha 
do Controle Interno, caracterizada pela instrução em decorrência da ausência de indicação no Relatório 
dos apontamentos referentes à Transparência de Gestão. De fato, além do gestor não poder 
(teoricamente) interferir na atuação do Controle Interno nem executar por conta própria aquele mister, 
em face do princípio da segregação de funções, penso que não seria cabível também penalizá-lo duas 
vezes pela mesma falha, uma no item específico referente à Transparência de Gestão e outra no tópico 
mais amplo referente ao conteúdo do Relatório do Controle Interno. Neste contexto, relembro que o 
Relatório de Controle Interno que acompanha a prestação de contas é uma ferramenta importante de 
auxílio para a análise destas e para o Controle Externo, mas não tem por si só densidade para macular 
as contas. É de dizer: qualquer restrição ou irregularidade de gestão nele consignada deve ser analisada 
por seu conteúdo próprio, sendo este apenas um instrumento para comunicar o fato ao gestor, ao 
Controle Externo e à sociedade. Acórdão nº 3215/2019- Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx. 

1.3.2 Prestação de contas de Sociedade de Economia Mista. Divergências entre os saldos do 
Balanço Patrimonial e os dados do SIM-AM. Irregularidades das contas. A Unidade Técnica 
verificou a existência de divergências nos saldos do balanço patrimonial apresentado pela Entidade e 
os saldos constantes no SIM-AM. Após a análise dos presentes autos, verifico que deve ser julgado 
irregular o presente apontamento. A presente questão se refere à necessidade de que os valores da 
contabilidade da Entidade apresentem identidade com os valores constantes no SIMAM deste Tribunal 
de Contas, pois os dados fornecidos ao SIM-AM devem corresponder exatamente aos dados constantes 
na contabilidade dos entes jurisdicionados, a fim de viabilizar o controle externo exercido por este 
Tribunal de Contas. Apesar de a defesa alegar que a diferença decorre de maneiras diferentes de 
contabilização entre a Entidade e a Prefeitura Municipal, os dados fornecidos ao SIM-AM devem 
corresponder aos dados constantes na contabilidade da Entidade, devendo ser corrigida a própria 
contabilidade ou os dados fornecidos ao SIMAM. Além disso, apesar de a defesa alegar que tais 
diferenças foram corrigidas em 2017, a Unidade Técnica constatou que ainda perduravam divergências 
nas contas do exercício de 2018. Desse modo, tendo em vista que as informações constam no SIMAM 
devem ser idênticas às informações constantes na contabilidade da Entidade, para fins de viabilizar o 
controle externo deste Tribunal de Contas, julgo irregular o presente apontamento. Acórdão nº 
3203/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx 

1.3.3 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2018. Incremento do passivo a descoberto. 
Existência de créditos a receber vencidos no ativo circulante. Situações que isoladamente não 
são suficientes para o julgamento pela irregularidade das contas. Regularidade com ressalvas. 
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Especificamente quanto ao incremento do passivo a descoberto, as justificativas apresentadas pelo 
responsável são razoáveis. Ocorreu no exercício uma expressiva redução das receitas com o 
estacionamento regulamentado, a qual foi muito superior ao incremento do passivo a descoberto, no 
exercício. Tal redução foi explicada pela troca da empresa prestadora do serviço de estacionamento 
regulamentado. A esse respeito, é importante destacar que as empresas públicas, em especial as 
prestadoras de serviços públicos, tem uma maior dificuldade de cortar despesas para adequar-se a uma 
eventual diminuição de receitas durante o exercício do que o Poder Executivo Municipal, por exemplo. 
Empresas públicas tem muito menos despesas discricionárias, que podem ser simplesmente evitadas 
quando as receitas são frustradas. Além disso, não podem paralisar a prestação de serviços, o que 
violaria o interesse público. Quanto à existência de créditos vencidos, é verdade que não foram 
apresentadas informações e justificativas para cada um dos créditos inadimplidos, como apontou a 
unidade técnica. No entanto, isso parece ter ocorrido por um equívoco do responsável, que apresentou 
informações a respeito apenas da maior das obrigações, a única que havia sido mencionada, de forma 
exemplificativa, na Instrução 803/19-CGM. Não obstante, analisando-se a relação de créditos do ativo 
circulante, é possível concluir que a gestão da entidade não tem sido desidiosa na cobrança dos créditos 
da companhia. O valor total de créditos vencidos é equivalente a 4,7% do total do ativo circulante. Tal 
valor é quase irrelevante diante do faturamento obtido no exercício pela companhia. Além disso, são 
diversos devedores, e a maioria dos créditos inadimplidos são de pequeno valor. Por essas razões, as 
irregularidades apontadas pela unidade técnica devem ser afastadas, sendo motivo tão somente de 
ressalva nas contas. Acórdão nº 3479, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 70, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx. 

1.3.4 Tomada de Contas Especial instaurada pelo município de Pinhais em razão da ausência 
parcial de comprovação da devolução de saldo e falta de aplicação financeira dos recursos 
repassados, enquanto não utilizados. Inscrição de débito em dívida ativa do município. Termo 
de parcelamento inadimplido. Execução fiscal. Pela irregularidade das contas especialmente 
tomadas, com aplicação de sanção e determinação de devolução parcial dos recursos. Este 
processo de tomada de contas especial autuada junto a esta Corte de Contas por município paranaense, 
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades cometidas por uma associação beneficente 
execução de Termo de Convênio, referente aos exercícios financeiros de 2009 e 2010, no valor total de 
R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais). O Ministério Público de Contas, corroborou a 
proposta de julgamento pela procedência da Tomada de Contas Especial, com a devolução parcial dos 
recursos repassados no convênio e aplicação de multa, em razão da existência de montantes decorrentes 
de reconhecimento e parcelamento firmado pela associação beneficente e submetidos ao executivo 
fiscal sem qualquer indicativo, até o momento, de que os mesmos tenham sido devidamente quitados. 
Dos documentos colacionados aos autos, é possível constatar que o Município, na qualidade de órgão 
repassador, ao evidenciar as irregularidades acima mencionadas, adotou as medidas para identificação 
dos responsáveis e ressarcimento do dano ao erário, com a expedição de notificação da Tomadora, 
expedição de certidão de dívida ativa e execução judicial do débito. Em relação à devolução parcial dos 
recursos repassados, no valor de R$ 25.195,70 (vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e setenta 
centavos), devidamente corrigidos, de forma solidária, pela associação e Presidente da Entidade no 
período de 01/03/2009 a 01/03/2013, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei Complementar Estadual n° 
113/2005 e da Uniformização de Jurisprudência nº 03 (Acórdão nº 1421/06, processo n° 457700/06) 
a regra geral para as Entidades Privadas é a responsabilidade institucional, devendo haver comprovação 
do desvio de recursos em proveito de particulares, de modo a embasar a desconsideração da pessoa 
jurídica e a responsabilização solidária do gestor ou dirigente, o que não se vislumbra no caso em análise. 
Diante disso, a responsabilidade pela devolução dos recursos deve ser proposta apenas em relação à 
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associação. Acórdão nº 3494/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 70, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/docx/00342104.docx. 

1.3.5 Subsídio mensal e vitalício a ex-governadores e desnecessidade de devolução dos valores 
recebidos. O Plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta para declarar 
a inconstitucionalidade do art. 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná, e, por arrastamento, da 
Lei 16.656/2010 e do art. 1º da Lei 13.426/2002, ambas do referido Estado-membro. Por maioria, 
decidiu que a declaração de inconstitucionalidade não atinge os pagamentos realizados até o julgamento 
da ação. O aludido dispositivo constitucional concede subsídio mensal e vitalício aos ex-governadores 
do estado, igual ao recebido por desembargador do tribunal de justiça estadual, desde que tenham 
exercido a função em caráter permanente e não tenham sofrido suspensão dos respectivos direitos 
políticos. Os dispositivos das leis estaduais regulamentam o subsídio e o valor de pensão por morte 
devida às viúvas dos governadores, nos termos do referido art. 85, § 5º. Inicialmente, o Colegiado, por 
maioria, afastou a preliminar de prejudicialidade da ação, por perda superveniente de objeto. Observou 
que, não obstante a revogação expressa do § 5º do art. 85 da Constituição estadual (pela Emenda 
Constitucional paranaense 43, de 29.5.2019), haveria circunstâncias aptas a afastar o acolhimento da 
preliminar. Esclareceu que a ação foi ajuizada em 28.1.2011, liberada em 2017, e incluída em pauta para 
julgamento pelo Plenário em 14.2.2019. Além disso, a revogação do ato normativo ora impugnado não 
explicitou qualquer regra acerca dos efeitos produzidos pela norma constitucional no seu período de 
vigência. Garantiu-se apenas a mudança do ordenamento jurídico paranaense para as situações futuras, 
fato jurídico que pode implicar diversos desdobramentos de atos inconstitucionais pretéritos. Esse 
quadro normativo resultado da revogação do ato normativo, em momento posterior à liberação do 
feito para julgamento e considerado os precedentes acerca da matéria, justificam a não aplicação dos 
precedentes do Tribunal referentes à prejudicialidade da ação. Vencidos, quanto à preliminar, os 
Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli (Presidente), que reconheceram o prejuízo da ação. Quanto ao 
mérito, o Plenário aplicou sua reiterada jurisprudência no sentido de que a instituição de prestação 
pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada “subsídio”, corresponde à concessão de 
benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio 
republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e 
privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta 
qualquer serviço à administração. Entretanto, por maioria, explicitou a desnecessidade da devolução 
dos valores percebidos até o julgamento da ação, considerados, sobretudo, os princípios da boa-fé, da 
segurança jurídica e, ainda, da dignidade da pessoa humana. Salientou que os subsídios foram pagos 
por mais de trinta anos. Ademais, todas as beneficiárias das respectivas pensões são pessoas de avançada 
idade, e, sem essa fonte de renda, poderiam se encontrar, repentinamente, em situação de 
miserabilidade. Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio que não assentou a desnecessidade de 
devolução das quantias recebidas. ADI 4545/PR, Informativo STF por Temas nº 95, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensaldedeze
mbrode2019.pdf.  

1.3.6 Fixação de subsídio para agentes políticos no ano imediatamente anterior ao das eleições 
municipais – Possibilidade. Em Consulta, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis indagou 
sobre a possibilidade de fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários 
Municipais no ano imediatamente anterior ao da realização das eleições municipais. De acordo com o 
inciso IV do art. 29 da CF/88 a fixação destes subsídios compete à Lei Orgânica do Munícipio. Na 
análise do dispositivo citado, a Unidade Técnica – SAP – ressaltou que “(...) a exigência de se observar 
o princípio da anterioridade não aparece efetivamente imposta para a fixação ou alteração dos subsídios 
dos agentes políticos do Poder Executivo. Corrobora esse entendimento o Acórdão n. 02176/13, 
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proferido pelo Pleno do TCMGO nos autos 24321/12”. O Plenário pontuou que, embora o texto 
constitucional dispense a observação do princípio da anterioridade para a fixação dos subsídios dos 
agentes políticos do Poder Executivo, é recomendável que a fixação dos subsídios ocorra até 30 dias 
antes das eleições municipais, nos termos da INTC nº 04/12. O entendimento da relatoria foi 
convergente com o da Secretária de Atos de Pessoal e com o MPC, no sentindo de que não há 
empecilho à fixação de subsídios nesse contexto. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão-
Consulta nº 00026/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 17, disponível em: 
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2019/12/INFORMATIVO_EDI%C3%87%C3%83O-17.pdf.  

1.3.7 Responsabilidade. A existência de parecer jurídico que ateste a regularidade de licitação 
pode configurar excludente de ilicitude a favor da autoridade homologadora, caso o vício 
existente no procedimento não seja aparente e perceptível ao homem-médio. Tratam os autos 
de representação em que se narram indícios de irregularidades em pregão presencial, por meio do qual 
o município de Serra contratou serviços de organização e realização de eventos, no qual restou 
constatada inabilitação indevida de licitantes, culminando em uma contratação antieconômica segundo 
a equipe técnica. A princípio, o relator observou que as responsáveis agiram amparadas em parecer 
jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município. Ato contínuo, o relator apontou: “de fato, não 
observo na conduta de homologar o certame ação que ensejassem reprovabilidade, uma vez que a 
secretária agiu na qualidade de ordenadora de despesas e superior hierárquica, estando amparada em 
parecer jurídico, o que lhe afasta, em um primeiro momento, sua culpabilidade. Ademais, não visualizo 
erro grosseiro no ato da pregoeira de julgamento do certame e da secretária, ao não contratar a empresa 
ofertante da melhor proposta de preços e convocar a terceira classificada para assinar o contrato nº 
150/2010, já que todo o procedimento licitatório e seu julgamento passou, minimamente, pelo crivo 
da procuradoria jurídica”. Nesse sentido, o relator observou que “nos feitos submetidos a esta Corte, 
se identificada uma situação excludente da ilicitude, autorizada estará o afastamento de sanções, pois, 
neste caso, não se trata da culpa grave ou do erro grosseiro, requisitos exigidos pela LINDB”. Assim 
sendo, considerou que nas condições do caso concreto apresentado, onde há a presença de parecer 
jurídico atestando a legalidade e a correção do procedimento, é possível atestar a existência de uma 
excludente de ilicitude concernente à fato de terceiro, tendo em vista que as responsáveis agiram 
amparadas no referido parecer, de modo a afastar a aplicação de sanção e ressarcimento no caso em 
comento. Além disso, entendeu o relator que “não era plenamente exigível que tais agentes, partindo-
se do que se impõe ao homem-médio, praticassem conduta diversa no sentido de não homologar e/ou 
classificar a melhor proposta, que expõe que não detinham o potencial conhecimento da ilicitude. 
Assim, no cenário descrito nos autos, não se esperava dos agentes ou do gestormédio, condutas 
diversas”. Por fim, com base na fundamentação exposta, o relator entendeu que a secretária e a 
pregoeira não somente se basearam em atos de terceiros para a realização das despesas ora tratadas, o 
que denota uma excludente de ilicitude, como também não agiram com dolo ou erro grosseiro, 
situações que, em conjunto, vem a afastar a aplicação de sanção e ressarcimento a elas impostos. O 
Plenário, à unanimidade, decidiu por acolher as razões de defesa e afastar a aplicação de sanção e 
ressarcimento às responsáveis. Acórdão TC-1370/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 100, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-100.pdf.  

1.3.8 Prestação de Contas. Auditorias e Inspeções. Fornecimento de informações. Sonegação.  
O dever de prestar contas abrange não só o encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas 
na forma regulamentar, por meio de sistema informatizado de auditoria, mas também a atuação do 
gestor em fornecer, oportunamente, as informações necessárias à equipe de auditoria para o exercício 
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do controle externo. Nenhum documento ou informação pode ser sonegado ao Tribunal de Contas 
em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto, sob pena de caracterizar sonegação de 
informações, que é falta grave passível de cominação de pena, nos termos do artigo 215 da Constituição 
do Estado de Mato Grosso. Parecer Prévio nº 53, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, 
disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf.  
 
1.3.9 Responsabilidade. Clausulas restritiva de edital licitatório. Parecerista jurídico, pregoeiro 
e prefeito. Na individualização de condutas, quanto a irregularidades em cláusulas de edital licitatório 
que culminam na restrição injustificada à competitividade do certame, devem ser responsabilizados e 
sujeitos à aplicação de multa pecuniária: a. o parecerista jurídico, que incorre em erro grosseiro ou culpa 
grave, ao deixar de exercer corretamente o dever profissional que lhe compete, não identificando e 
explicitando a evidente restrição da competitividade nas cláusulas do certame; b. o pregoeiro, que atua 
como o signatário do edital do certame, presumindo-se ser ele o responsável pelas cláusulas previstas 
no instrumento convocatório, a despeito de a elaboração do edital não ser prevista na legislação como 
uma de suas atribuições; c. o prefeito municipal, ao praticar o ato de homologação do certame, atraindo 
para si a responsabilidade pelos vícios nele contidos, uma vez que seu ato consiste em aprovação 
hierárquica sobre os atos do procedimento. Acórdão nº 136, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 
62, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 
 
1.3.10 Responsabilidade. Envio de informações. Responsável primário. Designação de 
servidor. Responsabilização independente de lesão ao erário, dolo ou má-fe. O envio de 
informações via Sistema Aplic ao Tribunal de Contas cabe ao responsável primário pela prestação de 
contas do Poder ou órgão, independente de delegação a terceiros, em razão do seu dever constitucional 
de prestar constas. A designação de um servidor para a realização de envios ao Tribunal é medida de 
cautela adotada para operacionalizar o processo, a fim de evitar o descumprimento dos prazos pelo 
gestor público, mas não serve para eximi-lo da responsabilidade constitucional pela adequada prestação 
de contas, continuando com o dever de fiscalizar e exigir o cumprimento dos prazos pelo servidor 
designado, respondendo perante o Tribunal pela falta ou intempestividade das entregas. 2. O não envio 
ou envio extemporâneo de informações via Aplic, por si só, caracteriza a irregularidade, permitindo 
aplicação da respectiva penalidade independente de resultado material de lesão ao erário, de dolo ou 
má-fé do gestor. Acórdão nº 854, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 
 
1.3.11 Recurso de Reconsideração. Fundosocial. Comprovação de Realização do Objeto. 
Ausência. Notas Fiscais Fotocopiadas. Imputação de Débito. Falecimento do Responsável. 
Espólio. Dano. Obrigação de Reparar. Herdeiros. O TCE/SC deu provimento parcial ao recurso 
interposto pelo espólio do gestor falecido, mantendo a imputação de débito e os demais itens da 
decisão, mas restringindo o valor ao limite da parte legítima recebido pelos herdeiros (viúva e pais). 
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração contra Acórdão que imputou débito ao espólio 
Recorrente em razão de irregularidades na prestação de contas por ausência de comprovação da 
realização do objeto proposto e da destinação de materiais, não demonstrando a boa e regular aplicação 
dos recursos públicos, indevida comprovação de despesas com notas fiscais fotocopiadas. Sobre a 
obrigação de prestar contas da aplicação dos recursos públicos, o Relator ressaltou que “Nos processos 
de contas, o onus probandi é do gestor dos recursos públicos, que é pessoalmente responsável pela 
regular aplicação dos valores repassados e tem o ônus de provar a execução do objeto pactuado, das 
despesas a este vinculadas e trazer elementos que demonstrem o atendimento ao interesse público e a 
inexistência de lesão ao erário”. O Relator destacou que o responsável pelas despesas se comprometeu 
a prestar contas dos recursos recebidos e que ao entregar a prestação de contas com as notas originais 
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aos intermediários, conforme relatam os recorrentes, e não ao órgão competente, o responsável 
assumiu o ônus da ausência de envio. “Vale lembrar que a prestação de contas com notas fiscais 
originais visa a conferir veracidade e transparência na comprovação dos atos negociais e da aplicação 
dos recursos, inclusive impedindo que os mesmos documentos sejam eventualmente utilizados em 
outra prestação de contas ou que sejam objeto de adulterações”. Neste ponto, resume o Relator o 
entendimento de que “O beneficiário de recursos advindos do FUNDOSOCIAL que, na prestação de 
contas, apresentar documentação que não ofereça condições à comprovação da regular aplicação dos 
recursos, terá suas contas consideradas como não prestadas, com a consequente obrigação de devolução 
dos valores recebidos”. Com relação aos efeitos do falecimento e da partilha de bens sobre este 
processo, o Relator determinou que os fatos apurados dizem respeito aos atos praticados pelo 
responsável pelas despesas, “cuja responsabilidade pelo ressarcimento ao erário se transmite aos 
herdeiros, nos limites da herança que lhes cabe, conforme preceituado no art. 5º, inciso XLV, da 
Constituição Federal e nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil”. O entendimento firmado foi no mesmo 
sentido do esposado pelo TCU no Acórdão n. 2198/2015, segundo o qual “Falecendo o responsável, 
a obrigação de reparar o dano ao erário permanece, podendo ser estendida aos sucessores até o limite 
do valor do patrimônio transferido pela herança, haja vista que a imputação de débito possui natureza 
jurídica indenizatória, e não de penalidade. A multa, por outro lado, não se transfere aos sucessores do 
falecido, dado o seu caráter personalíssimo”. Posteriormente acrescentou que a “herança suportará o 
débito do de cujus até o valor total de R$ 10.774,50, correspondente a um terço da herança recebida 
por cada um deles (R$ 3.591,50), conforme também consignado pela DRR e pelo Ministério Público 
de Contas”. @REC–17/00784428 e @REC–17/00784932, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 
67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia.  
 
1.3.12 Auditoria in loco. Instituto Geral de Perícia. Servidores. Controle de Jornada. Registro 
meramente formal de comparecimento. Irregularidade. Multa. O TCE/SC aplicou multa ao 
Diretor Geral do Instituto Geral de Perícias por controle de jornada de trabalho de servidores do 
Instituto Geral de Perícias – IGP realizado com registro meramente formal do comparecimento ao 
trabalho, feito de forma manual, em descumprimento ao art. 37, caput, da Constituição Federal, ao 
Decreto nº 2.194/2009 alterado pelo Decreto nº 3.459/2010, art. 63 da Lei 4.320/64. Trata-se de 
Auditoria in loco para verificar a regularidade em atos de pessoal relativos a remuneração/proventos, 
cargos de provimento efetivo, comissionados, cessão de servidores, contratação por tempo 
determinado, controle de frequência, bem como terceirização de pessoal e estagiários, ocorridos a partir 
do exercício de 2016. De acordo com o Relator, foram apontadas as seguintes irregularidades: a) 
Existência de servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo de nível médio e nível superior, 
com padrões de vencimento que se igualam através da progressão funcional; b) Existência de 
irregularidades no controle da jornada de trabalho; c) Ausência de atribuições de cargos de provimento 
em comissão; d) Contratação de expressivo número de estagiários. Sobre a existência de servidores 
ocupantes de cargo em provimento efetivo de nível médio e superior com padrões de vencimento que 
se igualam através de progressão funcional, o Relator entendeu a norma vigente, a Lei nº 15.156/2010, 
a qual institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública – Perícia Oficial, não 
se mostra flagrantemente inconstitucional, em concordância com o entendimento do Ministério 
Público de Contas, e assim, resta aos gestores darem cumprimento à previsão legal. Sobre a existência 
de irregularidades no controle da jornada de trabalho, o Relator concluiu que pela necessidade de “um 
registro de frequência adequado, através de registros de entradas e saídas, que permita identificar, de 
maneira legítima, os servidores que desempenharam efetivamente suas jornadas de trabalho, ou que 
efetuaram eventual serviço extraordinário, servindo de suporte, portanto, para a liquidação da despesa”. 
Ainda, destacou que cumpre “anotar que a ineficiência no registro do ponto dos servidores reflete 
diretamente no controle de escalas, sobreaviso e utilização de banco de horas, implicando no registro 
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precário da sua jornada de trabalho. Some-se a isso o fato de inexistir nos autos comprovação de que 
as medidas necessárias ao controle de jornada dos servidores tenham se efetivado”. Sobre a ausência 
de atribuições de cargos de provimento em comissão, o Relator verificou a comprovação do IGP, 
especialmente a especificação das atribuições de todos os cargos comissionados, inclusive da área 
técnica e o afastamento da restrição pelo Ministério Público de Contas, e recomendou ao IGP, “que na 
eventual criação de cargo público, estabeleça lei contendo as respectivas atribuições do cargo”. Por fim, 
sobre a contratação de expressivo número de estagiários, o Relator observou que havia um excedente 
de 9 estagiários. O responsável admitiu o excesso legal de estagiários comprometendo-se em proceder 
o devido ajuste no próximo exercício financeiro. O Relator recomendou ao IGP “que adeque o 
quantitativo legal de estagiários ao limite estipulado pelo Decreto nº 781/2012 e para que delegue aos 
estagiários exclusivamente atividades de cunho pedagógico e educativas, em conformidade com o 
previsto no art. 37, caput, e inciso II da Constituição Federal, e art. 14 do Decreto n. 781/2012 e Lei 
Federal nº 11.788/08”. @RLA–17/00625036, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 67, disponível 
em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia.  
 
1.3.12 Consulta. Município. Fundo Público. Documentos Fiscais. CNPJ próprio ou do 
Município. O TCE/SC conheceu de consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Luzerna sobre a 
possibilidade do Fundo Público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ do Município; 
ou o Município recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ do Fundo Público; ainda sobre 
a possibilidade de um Fundo Público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de outro 
fundo público e se o Município pode adquirir produtos e serviços a serem utilizados por diversas 
secretarias e Fundos Públicos, emitidos com um único CNPJ, em um único documento. A análise teve 
como objeto dúvida inicial do consulente sobre qual o CNPJ a constar no documento fiscal emitido 
pelos contratados no fornecimento de mercadorias e prestação de serviços para fundos públicos. Na 
análise do mérito da Consulta, a Relatora esclareceu que “o art. 74 da Lei Federal n. 4.320/64 c/c a 
Instrução Normativa SEF n. 1.863/2018 obrigam os fundos a se inscrever no CNPJ, tanto na condição 
de matriz como na condição de filial. Contudo, essa inscrição no CNPJ não confere personalidade 
jurídica ao fundo. Esse entendimento já foi assentado pelo TCE/SC, conforme se verifica nos 
Prejulgados n. 2099 e 2197”. Quanto às dúvidas sobre a documentação fiscal comprobatória da despesa 
a ser emitida com CNPJ do fundo ou da unidade gestora à qual ele está vinculado, a Relatora citou a 
Instrução Normativa n. TC 20/2015, artigo 38, o qual disciplina os documentos comprobatórios da 
despesa, nos seguintes termos: “Art. 38. Os comprovantes de despesa pública serão os definidos na 
legislação tributária, na via do destinatário, conforme a espécie de transação. §1º O documento fiscal, 
para fins de comprovação da despesa, deve indicar: I - a data de emissão, o nome, o endereço e o 
número do CNPJ do destinatário, conforme o caso; II - a descrição precisa do objeto da despesa, 
quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, 
não sendo admitidas descrições genéricas; III - discriminação dos valores, unitário e total, de cada 
mercadoria ou serviço e o valor total da operação”. Mencionou também o art. 39 da Instrução 
Normativa n. TC 20/2015: “Art. 39. Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação 
tributária”. Assim sendo, quanto ao questionamento se o fundo público pode recepcionar documentos 
fiscais emitidos com o CNPJ do município, a Relatora entendeu que “sim. São válidos para comprovar 
a despesa pública custeadas com recursos do fundo os documentos fiscais emitidos com o CNPJ do 
próprio fundo ou da pessoa jurídica a qual o fundo está vinculado, desde que atendidas as normas de 
natureza tributária aplicáveis. O documento comprobatório deve conter elemento que permita associar 
a despesa documentada à dotação e à fonte de recurso a qual está vinculada, a exemplo do número de 
empenho, número do contrato, etc”. Da mesma forma, explicou a Relatora que “o CNPJ do fundo no 
documento fiscal exerce a função de ‘elemento que permite associar a despesa documentada à dotação 
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e à fonte de recurso’ referido na resposta anterior. O município, na condição de pessoa jurídica 
responsável pelo fundo, pode ter seu CNPJ figurando nos documentos comprobatórios da despesa 
custeada com recursos dos fundos. O contrário não é possível porque a aposição de CNPJ de fundo 
no documento comprobatório vincula a despesa aquele fundo”, ou seja, o Município não pode 
recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de fundo público. Sobre a possibilidade de um 
fundo público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de outro fundo público, a Relatora 
ressaltou que a aposição de CNPJ de um fundo no documento comprobatório vincula a despesa aquele 
fundo, então não seria possível. Sobre a possibilidade de o município adquirir produtos e serviços a 
serem utilizados por diversas secretarias e fundos públicos emitidos com um único CNPJ em um único 
documento, a Relatora entendeu que “sim. A aquisição pode ser comprovada por um único documento 
fiscal emitido com o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelas secretarias e fundos e o custeio ser 
dividido entre diversas fontes de recurso e/ou fundos. Neste caso, haverá tantos empenhos quantas 
forem as fontes de recursos necessárias para custeio da despesa, um único documento comprobatório, 
e tantas ordens bancárias quantas forem necessárias de acordo com as fontes de recurso empenhadas”. 
A Relatora ainda exemplificou como proceder em caso de aquisição comprovada por um único 
documento fiscal para duas pessoas jurídicas diferentes: “não é possível a aquisição com um único 
documento fiscal para duas pessoas jurídicas diferentes. Por exemplo: aquisição de papel para a 
Prefeitura, Fundo “A” (vinculado à Prefeitura) e Fundo “B” (vinculado à uma autarquia). A aquisição 
para Prefeitura e Fundo “A” podem ser feitas em um único documento com o CNPJ da Prefeitura, 
pois o Fundo “A” é gerido pela Prefeitura. O Fundo “B” é vinculado a uma autarquia que constitui 
pessoa jurídica diversa da Prefeitura, portanto, a aquisição não pode ocorrer com o mesmo documento 
comprobatório das outras unidades”. Por fim, a Relatora respondeu à consulta nos seguintes termos: “ 
O custeio da despesa deverá ser feito pela dotação e fonte de recurso consignado na nota de empenho 
emitida previamente. O documento comprobatório da despesa deve conter elementos que identifiquem 
a dotação e a fonte de recurso que será utilizada para seu custeio, a exemplo do número de empenho, 
do número do contrato ou mesmo do CNPJ do fundo, desde que atendidas as normas de natureza 
tributária aplicáveis. O documento comprobatório da despesa pode ser emitido com o CNPJ da pessoa 
jurídica gestora ou do fundo público que custeará a despesa, neste segundo caso, a despesa será 
necessariamente custeada com recursos do fundo cujo CNPJ consta no documento. Caso os elementos 
de identificação da dotação e da fonte de recurso (nota de empenho, contrato, CNPJ) do documento 
comprobatório sejam divergentes da informação da nota de empenho, o documento comprobatório 
deve ser corrigido ou substituído pelo fornecedor/prestador”. @CON–19/00523253, Informativo de 
Jurisprudência TCESC nº 67, disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-
jurisprud%C3%Aancia. 

 
2 Direito Constitucional  
 
2.1 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. Sanção 
administrativa. Não compete ao TCU rever penalidades aplicadas pelos seus jurisdicionados a 
empresas por eles contratadas. Eventual incorreção de medida punitiva deve ser apreciada pelo Poder 
Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses privados. Acórdão nº 2883/2019-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência TCU nº 292, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/. 
 

2.2 Impedimento para expedição da certidão liberatória por meio eletrônico. Aplicação inferior 
ao mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde. Indeferimento. O único 
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impedimento para a expedição de certidão liberatória para o Poder Executivo do Município é a não 
aplicação do mínimo constitucional, no exercício de 2018, em ações e serviços públicos de saúde. Assim, 
o município está impedido de receber transferências voluntárias, relativas a ações de educação, saúde e 
assistência social, nos termos do art. 25, § 3º do mesmo diploma legal. Ademais, conforme informado 
pela Unidade Técnica, até 31/8/2019 o município só havia aplicado 14,50% das receitas de impostos 
líquida e transferências constitucionais e legais em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, não 
restou demonstrado que o valor gasto a menor no exercício de 2018 foi aplicado em 2019, conforme 
art. 25 da Lei Complementar nº 141/2012. Acórdão nº 674058/19- Primeira Câmara, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx 

2.3 Consulta. Nepotismo. Súmula vinculante 13. Parentesco por afinidade até 3º Grau inclusive. 
Independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional. Não aplicação do Art. 
1.595 do Código Civil. O TCE/SC em processo de consulta acrescentou dois itens novos ao 
Prejulgado 2072 sobre nepotismo, em especial referente à limitação contida no artigo 1.595 do Código 
Civil. Tal dispositivo não tem repercussão sobre os vínculos de parentesco indicados na Súmula 
Vinculante nº 13 e Lei Orgânica Municipal. Diante da independência entre as esferas civil e 
administrativa-constitucional, o conceito de parentesco estabelecido no Código Civil não tem o mesmo 
alcance para fins de obediência aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, que vedam a 
prática de nepotismo na Administração Pública. Trata-se de processo de consulta formulada pela 
Prefeitura Municipal de Laguna, questionando acerca da configuração ou não de nepotismo no ato de 
nomeação de sobrinho da esposa de agente público para ocupar cargo comissionado. Os 
questionamentos apresentados versam sobre a nomeação de sobrinho da esposa de Secretário 
Municipal, ou cargo equiparado a este, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública municipal indireta, bem como sobre a eventual 
aplicabilidade da delimitação constante do artigo 1.595 do Código Civil. Tal situação pode caracterizar 
nepotismo quando verificado ajuste mediante designações recíprocas, realizada visando à troca de 
favores ou fraude à lei, quando existente ascendência hierárquica ou funcional do agente político sobre 
a autoridade nomeante ou, ainda, no caso de incompatibilidade da formação do nomeado para o 
respectivo cargo/função. Inicialmente o Relator delimitou que nepotismo: “significa ‘proteção’, 
‘apadrinhamento’, que é dado pelo superior para um cônjuge, companheiro ou parente seu, contratado 
para o cargo ou designado para a função em virtude desse vínculo. Caracteriza-se como ofensa à 
moralidade”. Destacou que “o nepotismo é vedado em qualquer dos Poderes da República por força 
dos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, 
independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Assim, o nepotismo não exige a edição 
de uma lei formal proibindo a sua prática, uma vez que tal vedação decorre diretamente dos princípios 
contidos no art. 37, caput, da CF/88 (STF, Reclamação nº 6702, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 04/03/2009) ”. Mencionou a redação da Súmula Vinculante n. 13 do STF, segundo a qual 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal”. “Pela redação literal da súmula, a vedação é extensiva aos 
familiares até o 3º grau, inclusive por afinidade”, complementou o Relator. Sobre o questionamento se, 
à luz do art. 1.595 do Código Civil, o parentesco do sobrinho da esposa de um Secretário Municipal 
(ou cargo equiparado a este) configuraria vínculo para fins de incidência da vedação contida na SV 13, 
o Relator pontuou a dúvida relativa ao referido artigo, porque ele limita o parentesco por afinidade aos 
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ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Contudo, o Relator explicou 
que a SV 13 engloba no conceito de nepotismo os parentes por afinidade, até terceiro grau, inclusive. 
Sendo assim, abarcaria a situação do “sobrinho da esposa de Secretário Municipal”, vínculo por 
afinidade de terceiro grau. Registra-se ainda, que a Lei Orgânica do Município de Laguna também 
estende a vedação ao parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive”. 
Sobre o aparente conflito entre o conceito (limitado) de parentesco de afinidade trazido pelo diploma 
civil e o conceito (ampliado) trazido pela súmula vinculante, o Relator esclareceu que o STF entende 
que “há independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional, razão pela qual o conceito 
de parentesco estabelecido no Código Civil não tem o mesmo alcance para fins de obediência aos 
princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, que vedam a prática de nepotismo na 
Administração Pública. (Reclamação nº 9013, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/9/2011). 
Igual orientação já foi seguida pelo TCU, no sentido de que o termo “parentes” engloba vínculos 
consanguíneos e por afinidade até o terceiro grau (TCU, Acórdão nº 560/2012, Rel.: Min. Marcos 
Bemquerer, julgado em 18/09/2012; precedente anterior: Acórdão nº 560/2004). Assim sendo, o 
Relator concluiu que “a limitação contida no artigo 1.595 do Código Civil NÃO tem repercussão sobre 
os vínculos de parentesco indicados na Súmula Vinculante 13 e na Lei Orgânica Municipal, de modo 
que a nomeação para cargo ou função comissionada de ‘sobrinho da esposa de Secretário Municipal, 
ou cargo equiparado a este’ (vínculo de terceiro grau por afinidade) poderá caracterizar a prática de 
nepotismo, em determinadas circunstâncias”. Sobre o questionamento referente a nomeação de 
sobrinho de Secretário Municipal (ou cargo equiparado a este) que venha a ocorrer no âmbito de 
Autarquia ou Fundação Municipal, o Relator esclareceu que também caracterizaria nepotismo, mesmo 
que as Autarquias e Fundações Públicas possuam personalidade jurídica própria e integrem a 
Administração Indireta. “Pelo texto da súmula, podemos observar que a proibição não é restrita à 
Administração Direta”. Contudo, “o Consulente faz a ressalva de que a autoridade nomeante não seria 
o Prefeito Municipal (Administração Direta), mas sim o Presidente da Fundação ou Autarquia 
(Administração Indireta), ou seja, estaríamos diante de pessoas jurídicas diversas, sendo que o Secretário 
Municipal não seria o agente nomeante. Ocorre que, como pontuado pela Área Técnica, para os fins 
da presente Consulta, é necessário perquirir a existência de ascendência hierárquica ou funcional do 
Secretário Municipal sobre a autoridade nomeante, situação que somente poderá ser aferida no caso 
concreto, de acordo com a normativa aplicável à entidade na qual se verificar a nomeação do parente”. 
Complementa, “o STF já assentou entendimento de que prática de nepotismo não resulta diretamente 
do parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público, mas da presunção de 
que a escolha para ocupar o cargo tenha sido direcionada à pessoa que tem como interferir no processo 
de seleção (STF, Reclamação nº 18564, Rel.: Min. Dias Toffoli, julgado em 23/02/2016) ”. E ainda, 
“foram elencados pelo STF alguns critérios objetivos de conformação, nos quais haverá nepotismo: a) 
ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade 
nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de 
parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa 
nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e d) 
relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou 
funcional sobre a autoridade nomeante (STF, Reclamação nº 18564, Rel.: Min. Dias Toffoli, julgado 
em 23/02/2016)”. O Relator ainda destacou que “o STF tem afastado a aplicação do enunciado da SV 
13 a cargos públicos de natureza política (a exemplo de Secretário Municipal), ressalvados os casos de 
inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou de inidoneidade 
moral (STF, Reclamação nº 22339, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/09/2018). Ou seja, poderá 
caracterizar nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca 
falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade 
moral do nomeado”. Por fim, concluiu o Relator: “a nomeação de sobrinho da esposa de Secretário 
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Municipal, ou cargo equiparado a este, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública municipal indireta, poderá caracterizar nepotismo 
quando verificado ajuste mediante designações recíprocas, realizada visando à troca de favores ou 
fraude à lei, quando existente ascendência hierárquica ou funcional do agente político sobre a autoridade 
nomeante ou, ainda, no caso de incompatibilidade da formação do nomeado para o respectivo 
cargo/função”. @CON–19/00602390, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 67, disponível em: 
http://www.tce.sc.gov.br/informativo-de-jurisprud%C3%Aancia. 

 
3. Direito Financeiro  

3.1 Taxa sobre recursos hídricos: custos da atividade estatal de fiscalização e princípio da 
proporcionalidade. O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º; 3º, I e II; 5º; 6º, § 1º; 7º, § 1º e § 2º; 12, § 2º, I a III (1); e, 
por arrastamento, dos arts. 3º, parágrafo único; 4º, I e II; 6º, § 2º, I a IV; 8º, I e II, e parágrafo único, I 
a III; 9º; 10, parágrafo único, I a III; 11; e 12, § 1º, da Lei 2.388/2018 do Estado do Amapá. Essa lei 
instituiu e disciplinou, em âmbito local, a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das 
Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH. Preliminarmente, o 
Tribunal converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e, na 
sequência, afastou a alegação de inconstitucionalidade formal. A Corte afirmou que a taxa é um tributo 
cuja exigência se faz orientada pelo princípio da retributividade [Constituição Federal (CF), art. 145, II] 
(2). A taxa possui caráter contraprestacional e sinalagmático: atrelando-se à execução efetiva ou 
potencial de um serviço público específico e divisível ou ao exercício regular do poder de polícia. O 
valor do tributo deve refletir, nos limites do razoável, o custeio da atividade estatal de que decorre. A 
TFRH tem por fato gerador o exercício, pelo ente estadual, do poder de polícia, considerados o 
aproveitamento e a exploração de recursos hídricos no território do Amapá, cujo valor corresponde a 
dois centésimos da Unidade Padrão Fiscal do Estado por volume, em metros cúbicos, do recurso 
utilizado – ou cinco centésimos da unidade por mil metros cúbicos, no caso da geração de energia. 
Nada obstante a aparente modicidade do fator numérico assinado no art. 6º da Lei estadual 2.388/2018, 
não se pode ignorar que as atividades sobre as quais recai a cobrança do tributo instituído, sobretudo a 
geração de energia elétrica, demandam o uso de quantidades expressivas de recursos hídricos. Sob tal 
ângulo, cumpre perquirir a proporcionalidade, isto é, a razoável e necessária equivalência entre o valor 
da TFRH e o custo da atividade estatal no exercício do poder de polícia. O Colegiado observou que, 
conforme se extrai da documentação apresentada pela requerente, a estimativa de arrecadação anual da 
Administração estadual com a cobrança do tributo – calculada com base na denominada vazão 
turbinada média anual em metros cúbicos por segundo referente a três usinas localizadas no Estado – 
alcançaria o importe de 88,9 milhões de reais. Esse montante é quase dez vezes superior ao orçamento 
anualmente destinado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão incumbido, na forma do art. 3º 
do diploma atacado, de “planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações 
setoriais relativas à utilização de recursos hídricos” e de “registrar, controlar e fiscalizar a exploração e 
o aproveitamento de recursos hídricos”. A partir da análise das peças orçamentárias relativas aos anos 
de 2018 e 2019, os recursos destinados à Secretaria compreenderam, respectivamente, 8,3 milhões e 
10,5 milhões de reais – alcançando-se a média de apenas 9,4 milhões de reais anuais. Não apenas os 
dados evidenciam a ausência de proporcionalidade entre o custo da atividade estatal de que decorre a 
taxa e o valor a ser despendido pelos particulares em benefício do ente público: a própria redação da 
lei questionada conduz à conclusão no sentido do caráter eminentemente arrecadatório do tributo 
instituído. Ao cuidar da destinação da receita auferida mediante o recolhimento da taxa, o legislador 
estadual previu, no § 12 do art. 12, o aporte de 10% do produto da arrecadação para o fomento de 
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“iniciativas municipais relacionadas à Política Estadual de Recursos Hídricos”, e de 20% para 
incremento do denominado “Fundo Estadual de Recursos Hídricos”, designando os demais 70% à 
conta única do Tesouro Estadual. Assim, admitiu-se que parcela substancial do arrecadado sequer será 
direcionada ao custeio das despesas atinentes ao controle e à fiscalização das atividades de exploração 
e aproveitamento de recursos hídricos. Tratando-se de questão afeta aos domínios do Direito 
Tributário, há que observar de modo especial o princípio da razoabilidade, sob pena de chancelar-se 
situação jurídica de todo inaceitável. A teor do art. 150, IV, da CF, os entes federativos não podem 
instituir tributos com efeito de confisco. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, a título de cobrança fiscal, arrebatar propriedade do contribuinte: descaracterizada a 
correspondência entre o custo real da atuação estatal e o valor exigido do sujeito passivo da obrigação 
tributária. Ao onerar excessivamente as empresas que exploram recursos hídricos, a pretexto de 
suportar os gastos decorrentes do controle e da fiscalização das respectivas atividades, a taxa sob análise 
adquire feições verdadeiramente confiscatórias, no que, fazendo as vezes de espécie tributária diversa 
— imposto —, extrapola obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando, ou mesmo 
inviabilizando, o desenvolvimento da atividade econômica, circunstância a justificar a atuação judicial 
no sentido de fulminar, em âmbito abstrato, os preceitos impugnados. Vencido, em parte, o ministro 
Edson Fachin, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar, apenas, a 
inconstitucionalidade dos arts. 6º, 7º e 12 da referida norma legal. ADI 6211/AP, Informativo de 
Jurisprudência por Temas STF nº 95, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/Informativomensaldedeze
mbrode2019.pdf.  

3.2 Educação. Despesa. Município. Custeio de transporte de estudantes da rede estadual. O 
custeio pelo município de despesas com transporte de estudantes da rede estadual somente se justifica 
se tal contribuição estiver autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), em lei específica e/ou em convênio, ajuste ou instrumento congênere. 2. Conforme a 
Lei nº 9.394/96, art. 10, inciso VII e art. 11, inciso VI, há delimitação de responsabilidade e atuação de 
cada um dos entes, Municípios e Estados, quanto ao transporte escolar de estudantes, não cabendo ao 
Município qualquer obrigação com relação aos alunos da rede estadual de ensino, salvo quando se 
comprometer formalmente a tal obrigação. Acórdão nº 857, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 
62, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 
  

3.3 Planejamento. Créditos adicionais. Decreto de abertura. Publicidade e transparência. Os 
decretos executivos municipais relativos à abertura de créditos adicionais suplementares devem ser 
publicados em meios oficiais, como condição de eficácia e cumprimento ao princípio constitucional da 
publicidade, além de disponibilizados à sociedade em portal de transparência. 2. A necessidade da 
publicação e divulgação dos atos públicos em Diário Oficial é para que estes sejam considerados válidos 
e conhecidos pela sociedade e para que assim possam iniciar a ter seus efeitos. Processo nº 16.718-
5/2018, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 

3.4 Planejamento. LOA. Alteração. Créditos adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. 
Excesso de arrecadação estimado. Frustração da receita. Abertura de créditos e controle do 
saldo pelas emissões dos empenhos. A assinatura de convênios no decorrer do exercício gera um 
“excesso de arrecadação estimado” que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos 
adicionais, e, caso o repasse de recursos não se concretize, haverá a frustração na receita reestimada 
após firmado o convênio, que, contudo, não pode ser imputada ao gestor, pois nesse caso o repasse 
não se concretizou por motivos alheios à sua vontade, e, para todos os efeitos, os créditos adicionais 
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foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício. 2. Os 
créditos decorrentes da assinatura de convênios no decorrer do exercício, sem que tenham sido 
previstos quando da elaboração do orçamento, devem ser abertos na totalidade dos valores autorizados 
pela lei, devendo o gestor controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, tal como previsto no 
art. 59 da Lei nº 4.320/64 e na Resolução de Consulta nº 43/2008 do TCE-MT. Processo nº 16.725-
8/2018, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 

3.5 Transparência. Demonstrativo da LRF. Publicação. Quanto à transparência na gestão fiscal, a 
Administração Municipal deve observar a correta publicação dos demonstrativos de execução 
orçamentária e de gestão fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive pela imprensa oficial, nos 
termos da Resolução de Consulta nº 5/2015 -TP do TCE-MT. Acórdão nº 133/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 

3.6 Transparência. Publicidade. Imprensa oficial. Alterações orçamentárias e demonstrações 
contábeis. O Poder Executivo municipal deve publicar as alterações orçamentárias e as demonstrações 
contábeis também na imprensa oficial, visto que as formas de publicação não são alternativas, mas, sim, 
cumulativas, observando-se as regras para publicação de atos públicos dispostas no art. 37 da CF/88, 
nos artigos 48, 48-A e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011). A fixação de decretos referentes a alterações orçamentárias em murais locais não atende 
às regras de publicidade e de transparência dispostas na Constituição Federal, na LRF e na Lei de Acesso 
à Informação. Parecer Prévio nº 37/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 62, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf. 

3.7 Consulta. Alienação de bens móveis pelo Poder Legislativo. Possibilidade. Receita de 
Capital. Inexistência de fundo especial. Destinação à conta única do respectivo ente público. 
Princípio da Universalidade Orçamentária. Em resposta à consulta realizada pela Câmara Municipal 
de Venha Ver/RN, o Órgão Plenário desta Corte de Contas entendeu que em virtude da autonomia 
administrativa outorgada ao Poder Legislativo pela Constituição Federal no exercício da sua função 
atípica, compete-lhe alienar os bens que entender convenientes, desde que obedeça a legislação de 
regência. O processo licitatório de alienação dos bens do Poder Legislativo deve ser por ele instaurado, 
porquanto possui autonomia para fazê-lo, o que não obsta a realização de convênio para que “outro 
Poder” o realize, ressalvando-se ainda eventual norma municipal que promova a delegação desta 
competência licitatória. Caso se averigue a inexistência de fundo específico para a sua destinação, a 
receita de capital proveniente da alienação de bem móvel deve ser integrada ao Orçamento Público do 
respectivo ente federado, obedecendo assim ao princípio da universalidade orçamentária. Processo nº 
9593/2015- TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  

3.8 Termo de Ajustamento de Gestão. Homologação. A Segunda Câmara homologou o Termo de 
Ajustamento de Gestão nº 02/2019, firmado entre o Ministério Público de Contas e a Prefeitura 
Municipal de Lagoa Nova, que tem por objeto a redução da despesa com pessoal da Municipalidade. 
O TAG prevê a redução gradual dos gastos com pessoal – alcançando percentual inferior a 48,60% até 
o último quadrimestre de 2020 – e dispõe sobre as medidas necessárias ao alcance do objetivo. Processo 
nº 1457/2018-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  
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4. Direito Previdenciário 

4.1 Pessoal. Pensão civil. Regime Próprio de Previdência Social. Derrogação. Filho 
emancipado. Dependente designado. Irmão emancipado. Menor sob guarda ou tutela. 
Entendimento. Legislação. O art. 5º da Lei 9.717/1998 não derrogou do regime próprio de 
previdência social dos servidores públicos da União (RPPS) as categorias de pensão civil estatutária 
destinadas a filho emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a menor sob guarda 
e a pessoa designada. A redação original do art. 217, incisos I e II, da Lei 8.112/1990 permaneceu 
vigente até a edição da MP 664/2014, convertida na Lei 13.235/2015. Acórdão TCU nº 292, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.   

4.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Inconstitucionalidade. Decadência. 
Entendimento. A revisão de ofício de atos de aposentadorias, reformas ou pensões flagrantemente 
inconstitucionais não está sujeita ao prazo de cinco anos estabelecido no art. 260, § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, pois não incide decadência em atos administrativos que violam diretamente a 
Constituição. Acórdão TCU nº 2863/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 292, 
disponível em:  https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.   

4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da insignificância. Pagamento indevido. 
Aposentadoria. Pensão. O valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão 
de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, 
com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da 
economicidade, desde que adotada medida para regularização financeira da falha. Acórdão TCU nº 
12704/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 292, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

4.4 Reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento). Implementação dos 
requisitos para a concessão do benefício. Interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega 
da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Cabimento. É possível a reafirmação da DER 
(Data de Entrada do Requerimento) para ao momento em que implementados os requisitos da 
concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da 
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, 
observada a causa de pedir. REsp 1.727.064-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 661, 
disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270661%2
7. 

 
4.5 Interdição da entidade de previdência complementar. Cumprimento de sentença. 
Suspensão. A decretação de intervenção federal em entidade de previdência complementar implica a 
suspensão do cumprimento de sentença. A LC nº 109/2001 disciplina regimes especiais de 
administração de entidade de previdência complementar, com a intervenção (arts. 44 a 46) e a liquidação 
extrajudicial (arts. 47 a 53). A referida lei prevê, especificamente, que se aplicam “à intervenção e à 
liquidação das entidades de previdência complementar, no que couber, os dispositivos da legislação 
sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial das instituições financeiras, cabendo ao órgão regulador 
e fiscalizador as funções atribuídas ao Banco Central do Brasil (art. 62). A Lei nº 6.024/1974, por sua 
vez, é a que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras e, com 
efeito, se aplica de maneira subsidiária nas intervenções de entidades de previdência complementar. O 
supracitado normativo preceitua que, nas hipóteses de intervenção, haverá a suspensão da exigibilidade 
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das obrigações vencidas, o que redundará, via de consequência, na suspensão do andamento das ações 
de execução. Destarte, a despeito de a LC nº 109/2001 referir-se expressamente que haverá, nas 
hipóteses de liquidação extrajudicial, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e 
interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda (art. 49, I), mister reconhecer que tal efeito dever 
ser entendido, também, às hipóteses de intervenção na entidade. REsp 1.796.664-RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 661, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270661%2
7. 

 
4.6 Ato de inativação. Professora da rede municipal de ensino. Certidão de tempo de 
contribuição específica emitida pelo ente instituidor do benefício em substituição à do INSS. 
Possibilidade. Registro. Compulsando o processo, extrai-se a informação de que por ocasião de 
auditoria realizada no RPPS do Município o Ministério da Previdência Social anotou que a servidora 
possui direito de se aposentar pelo regime próprio em extinção, em razão de ter adquirido os requisitos 
necessários antes da vinculação ao RGPS, que se deu com a Lei Municipal n.º 2.160 de 18.11.2012, 
conforme ofício n.º 019, de 27 de março de 2013, subscrito pelo Prefeito Municipal. Destaco também 
que, no caso presente, a certidão fornecida pelo INSS pode ser substituída por aquela emitida pelo 
município, conforme dispõe o artigo 10, § 2º, do Decreto n.º 3.112/1999. Acórdão nº 3209/19 – 
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 69, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx. 

 
4.7 Ato de inativação. Aposentadoria. Proposta de incidente de inconstitucionalidade. 
Ausência de prejudicialidade entre o mérito do presente e a inconstitucionalidade suscitada. 
Possibilidade de apreciação do mérito. Legalidade. Registro. Acerca do incidente de 
inconstitucionalidade suscitado pelo representante do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, 
noto que a servidora inativada não recebe mais o benefício questionado (benefício assistencial por 
invalidez), de modo que a inconstitucionalidade suscitada não impede a apreciação do objeto do 
presente processo, tanto que a unidade técnica e o representante do Parquet especializado já se 
manifestaram pela possibilidade registro do ato de inativação em apreço. Sendo o controle de 
constitucionalidade por parte deste Tribunal uma questão prejudicial - conforme infere-se da leitura do 
art. 78, caput e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15/12/200511 e art. 408, caput e § 2º, 
do Regimento Interno - e não havendo dependência entre a apreciação da matéria suscitada e o mérito 
do presente processo, deixo de acolher a proposta de instauração de incidente feita pelo representante 
do MPjTCPR. Retornando ao exame da aposentadoria, como não foram plenamente respeitados os 
preceitos do art. 352, caput, do Regimento Interno, a análise a cargo do relator ficou limitada ao que 
consta dos. E, considerando que, nos presentes autos, a unidade técnica atendeu aos requisitos do 
conteúdo que devem constar da instrução processual, apesar do inadequado revestimento na forma, 
acolho os opinativos uniformes propondo por que seja a aposentadoria em análise considerada legal, 
concedendo-lhe o respectivo registro. Acórdão nº 3339/19-Segunda Câmara, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/docx/00341761.docx. 
 
4.8 Ato sujeito a registro. Revisão de Ofício. Inconstitucionalidade. Decadência. 
Entendimento. A revisão de ofício de atos de aposentadorias, reformas ou pensões flagrantemente 
inconstitucionais não está sujeita ao prazo de cinco anos estabelecido no art. 260, § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, pois não incide decadência em atos administrativos que violam diretamente a 
Constituição. Acórdão nº 2863, Boletim de Pessoal do TCU nº 74, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  
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4.9 Pensão Civil. Regime Próprio de Previdência Social. Derrogação. Filho emancipado. 
Dependente designado. Irmão emancipado. Menor sob guarda ou tutela. Entendimento. 
Legislação. O art. 5º da Lei 9.717/1998 não derrogou do regime próprio de previdência social dos 
servidores públicos da União (RPPS) as categorias de pensão civil estatutária destinadas a filho 
emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a menor sob guarda e a pessoa 
designada. A redação original do art. 217, incisos I e II, da Lei 8.112/1990 permaneceu vigente até a 
edição da MP 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015. Acórdão nº 2849, Boletim de Pessoal do TCU 
nº 74, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 

4.10 Aposentadoria especial. Professor. Contagem de tempo de serviço. Tempo ficto. É irregular 
a utilização de contagem ponderada de tempo de atividade alheia à de magistério para efeito da 
aposentadoria especial de professor. Acórdão nº 13.923, Boletim de Pessoal do TCU nº 74, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

4.11 Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Certidão. Contagem de tempo de serviço. Requisito. 
Para que o tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz seja computado para fins de aposentadoria, 
a certidão que o fundamenta deve, em observância à Súmula TCU 96, fazer referência, 
simultaneamente, a (i) retribuição em prestação pecuniária ou em auxílios materiais (ii) à conta do 
Orçamento, (iii) à título de contraprestação por labor (iv) na execução de bens e serviços destinados a 
terceiros, (v) em montante correspondente a uma fração da renda auferida com a execução das 
encomendas. Acórdão nº 14.131, Boletim de Pessoal do TCU nº 74, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.12 Ato sujeito a registro. Princípio da insignificância. Pagamento indevido. Aposentadoria. 
Pensão. O valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposentadoria 
ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, com o devido 
registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde que 
adotada medida para a regularização financeira da falha. Acórdão nº 12.704, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 74, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 

4.13 Previdência. A celebração de parcelamento de débito previdenciário não é causa suficiente 
para sanear irregularidade decorrente do inadimplemento da obrigação principal. Trata-se de 
recurso de reconsideração interposto em face do Parecer Prévio TC 083/2017, que recomendou à 
Câmara Municipal a rejeição das contas do recorrente ao analisar a prestação de contas anual da 
prefeitura municipal de Anchieta, relativas ao exercício de 2015. Em análise inicial, a área técnica 
verificou que as contribuições previdenciárias não foram recolhidas com regularidade, causando 
endividamento do município com a autarquia federal (INSS) e com o Instituto de Previdência dos 
servidores de Anchieta. O defendente informou que foi realizado parcelamento dos débitos. A área 
técnica opinou pela permanência da irregularidade, considerando que “o atraso no pagamento das 
contribuições previdenciárias acarretou o pagamento de juros e multas, evidenciando prejuízo aos 
cofres municipais e que em nenhum momento o requerente justificou o atraso no pagamento das 
contribuições previdenciárias”. O relator afirmou que “muito embora o gestor tenha tomado 
providências para parcelar os débitos previdenciários, entendo que a celebração de termos de 
parcelamento não serve para sanear a irregularidade”. Acrescentou ainda que “Os pagamentos 
intempestivos de contribuição previdenciária, que são objetos de termos de parcelamentos, passam a 
gerar dívidas para o Município, comprometendo as administrações futuras e o equilíbrio fiscal do ente”. 
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Destacou que somente com pagamento de multas de mora, juros e encargos junto ao INSS, decorrente 
dos débitos acima, o Município ficou encarregado de desembolsar o valor de R$ 1.503.968,24, gerando 
prejuízo para o Município, recursos esses que deixam de ser aplicados em áreas prioritárias como saúde, 
educação e assistência social. Concluiu então pela manutenção da irregularidade apontada, nos termos 
da manifestação técnica. O Plenário, a unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Parecer 
prévio TC 95/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 100, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
100.pdf.  

4.14 Previdência. Contribuições. Administração municipal. Falta de repasse de contribuição 
de servidores. Parecer prévio contrário em contas anuais de governo. A falta de repasse dos 
valores das contribuições previdenciárias, descontados das remunerações dos servidores segurados, é 
conduta de natureza gravíssima que enseja emissão de parecer prévio contrário à aprovação das 
respectivas contas anuais de governo municipal, tendo em vista que tal conduta configura crime de 
apropriação indébita de acordo com a legislação pátria. 2. No âmbito das contribuições previdenciárias, 
a parte descontada dos servidores segurados em nenhuma hipótese pode ser tratada como receita 
flexível para o pagamento de outras despesas que não as de caráter previdenciário. 3. A Administração 
municipal está obrigada constitucionalmente a contribuir com o custeio do seu RPPS, realizando os 
recolhimentos das obrigações previdenciárias (patronais e dos segurados) dentro dos prazos 
estabelecidos, sob pena de responsabilização pessoal pelos juros e multas decorrentes de atrasos. 
Parecer Prévio nº 45/2019, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00095673/BJ062_nov2019.pdf.  

4.15 Aposentadoria. Averbação de tempo de serviço. Insalubridade. Conversão de tempo 
especial comum. Decisão judicial transitada em julgado. Coisa julgada material. 
Oponibilidade em face do Tribunal de Contas. Em que pese a conversão de tempo especial em 
comum quando da averbação de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria 
do servidor, em descompasso com a regra constitucional aplicável nos termos da jurisprudência 
consolidada do STF, impõe-se o respeito à eficácia da decisão judicial transitada em julgado, no caso 
em tela, uma vez que há impossibilidade de desconstituição, na via administrativa, da autoridade da 
coisa julgada material. Processo nº 6733/2016-TC, Informativo de Jurisprudência do TCE RN nº 6, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf.  

4.16 Provimento Derivado. Inconstitucionalidade. Denegação de Registro de Ato de 
Aposentadoria. O Pleno decidiu, à unanimidade, pela denegação do registro do ato de aposentadoria 
de servidora da Câmara Municipal de Mossoró, contratada em 10/08/1982 para o exercício da função 
de Agente de Portaria, ascendendo, em 09/09/2005, à míngua de concurso público, ao cargo de 
Técnico de Nível Superior. A relatora, Conselheira Maria Adélia Sales, registrou que o caso configuraria 
nítido provimento derivado, sendo flagrantemente inconstitucional, asseverando que “sequer pode a 
Administração ou a interessada alegar eventual prazo decadencial para evitar a anulação do ato que 
importou no provimento derivado, sendo incabível, do mesmo modo, alegar boa-fé ou segurança 
jurídica para justificar o reconhecimento de desobediência frontal e grave da Lei Política”. Processo nº 
013303/2017-TC, Informativo de Jurisprudência do TCE RN nº 6, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/53/Informativo_n%C2%BA_062019__TC
E_RN.pdf 
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5. Direito Tributário 
5.1 Administração Pública. Parecer em Consulta TC nº 20/19. Acerca da possibilidade jurídica 
de contratação de assessoria para prestação de serviço de recuperação de crédito tributário, 
conforme entendimento externado do Prejulgamento nº 43 do TCEES. Trata-se de consulta 
formulada pelo prefeito municipal de Cariacica, solicitando orientação desta egrégia Corte no que tange 
à contratação de serviços especializado para o acompanhamento e apuração das DOTS – Declarações 
de Operações Tributáveis. O Plenário, à unanimidade, decidiu por responder ao questionamento nos 
moldes do Prejulgado nº 43 desta Corte de Contas, nos seguintes termos: 1.1.1 Pela possibilidade 
jurídica da contratação de assessoria ou consultoria de empresa privada para prestação de serviços 
visando à recuperação de créditos, vez que tais serviços não se encontram dentro das competências 
exclusivas da Administração Pública, cabendo a elaboração de estudos e pesquisas de maneira prévia à 
realização da contratação, para que, com fundamentos em tais elementos, possa ser verificada a 
possibilidade de contratação direta por inexigibilidade ou a necessidade de seguir o regular 
procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93; 1.1.2 Considerar plenamente possível a 
contratação pela Administração Pública com a remuneração paga pelos serviços efetivamente prestados 
sobre o êxito alcançado, devendo os valores serem fixados em percentual proporcional ao esforço e ao 
risco suportado pela empresa contratada, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade 
e modicidade, somente sendo possível a realização do pagamento após comprovada a realização efetiva 
dos erviços contratados, qual seja, com o ingresso dos valores nos cofres públicos; 1.1.3 Pela 
aplicabilidade, com eficácia geral, da Orientação Técnica nº 01/1997, com fundamento no princípio da 
segurança jurídica e da confiança legítima, vez que a própria Corte de Contas emprestou eficácia 
normativa geral ao entendimento fixado pela orientação técnica, não sendo lícito negar eficácia aos seus 
preceitos, a fim de penalizar os jurisdicionados que agiram conforme os preceitos fixados por este 
instrumento normativo. Parecer em consulta nº 22/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 100, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-100.pdf.  
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
  
1.1 Licitações e Contratos 

1.1.1 Credenciamento. Hipótese de inexigibilidade de licitação. Critérios de classificação 
previstos em edital. Ilegalidade.  

1.1.2 Uma eventual omissão da União em atualizar os valores mínimos e máximos das 
modalidades contidas na Lei nº 8.666/93 não concede aos demais entes a 
possibilidade de editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória.  

1.1.3 A administração deverá admitir apenas propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens licitados cujos valores sejam inferiores a R$ 80.000,00. 

1.1.4 Sempre que o contrato administrativo vigorar por período não superior a 1 (um) 
ano, o contrato fará jus ao reajuste por índice, independente de requerimento do 
particular ou previsão contratual expressa.  

1.1.5 Representação da Lei nº 8.666/93. Edital de pregão presencial para contratação de 
empresa especializada em serviços de seguros de veículos para frota municipal. 
Exigência sem justificativa de índice de endividamento menor ou igual a 0,7. 
Restrição à competitividade da licitação. Representação procedente. Determinação.  

1.1.6 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Concorrência Pública. Contratação 
de empresa para coleta de resíduos com estação de transbordo e destinação final 
em aterro sanitário. Ofensa ao princípio da publicidade e da razoabilidade. 
Procedência parcial.  

1.1.7 Em caso de desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos com 
entes públicos federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI da Lei nº 8.666/1993 
podem permanecer em execução até o término de sua vigência, bem como mantidas 
as demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que 
digam respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de 
habilitação (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993). É também facultada à 
administração contratante a prorrogação desses contratos, desde que prevista no 
instrumento convocatório e demonstrado o interesse público e a vantajosidade da 
medida.  
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1.1.8 A participação de associação civis sem fins lucrativos em licitações somente é 
admitida quando o objeto da avença estiver em conformidade com os objetivos 
estatutários específicos da entidade.  

1.1.9 Consulta. Município. Contratação de empresa jornalística. Divulgação de atos 
oficiais. Meio eletrônico exclusivamente. Necessidade de previsão em Lei 
Municipal. Prejulgado. Remessa.  

1.1.10 Representação. Contrato. Concorrência. Serviços Laboratoriais. Não Pagamentos. 
Denúncia. Ilegitimidade. Recebimento como Representação. Precedentes. Ausência 
do Requisito de Admissibilidade.  

1.1.11 Tomada de Contas. Convênio. Prejudicial de Mérito. Prescrição da Pretensão 
Punitiva. Ocorrência. Comprovação da Aplicação dos Recursos Repassados. 
Contas Regulares, com Ressalva.  

1.1.12 Tomada de Contas. Convênio. Remessa Intempestiva. Ausência de Licitação e 
Cotação de Preços. Não comprovação do nexo causal. Irregularidade. Débito. 
Multas.  

1.1.13 Denúncia. Processo Licitatório. Irregularidades. Concessão de Medida Cautelar. 
Suspensão da Execução do Contrato. Indícios de Restrição Indevida à 
Competitividade Decorrente de Exigências Ilegais. Configuração do Fumus Boni Juris 
e do Periculum in Mora. Notificação do Agente Público Responsável.  

1.1.14 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Licitação e Cotação de Preços. 
Comprovação Parcial do Nexo Causal. Irregularidade. Débito. Não aplicação de 
Multas. Prescrição de Pretensão Punitiva.  

1.1.15 Consulta. Organização Social. Qualificação no âmbito do Ente Federado 
Contratante. Contratação Direta por Dispensa de Licitação. Prestação de Serviço 
do Contrato de Gestão Prévio. Possibilidade. Inexigibilidade. Comprovada 
Inviabilidade de Competição. Qualificação da Organização Social por Outro Ente. 
Possibilidade.  

1.1.16 Representação. Compra de passagens áreas sem intermediação. Uso de 
credenciamento para aquisição. Inexistência de ilegalidade ou irregularidade pelos 
representados. Improcedência.  

1.1.17 Consulta formulada em tese. Preenchimento dos requisitos regimentais. 
Admissibilidade. Questionamento acerca da possibilidade de contratação, mediante 
inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, I, da Lei 8.666/93, em relação à 
empresa anteriormente contratada para o mesmo objeto.  

1.1.18 Tomada de Contas. Convênio. Grave infração à norma legal. Nexo causal. 
Confirmação parcial. Irregularidade das Contas. Débito. Multas.  

1.1.19 Representação. Aquisição de Medicamentos. Regulação de Mercado. Tetos e 
Preços. Anulação de empenho. Atos discricionários. Parcial procedência. 
Recomendação.  

1.1.20 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Contas Irregulares. 
Licitação. Pregão presencial. Modalidade indevida. Publicação. Aviso do Edital. 
Especificação do objeto licitado. Convênio. Contrapartida. Previsão e aplicação. 
Obrigatoriedade. Não provimento.  

1.1.21 Consulta. PRODEPA. Empresa Pública. Adesão. Sistema de Registro de Preços 
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outro Ente Federativo. 
Possibilidade. Consulta deve ser formulada em tese.  

1.1.22 Denúncia, com Medida Cautelar. Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 
008/SESPA/2019. Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 
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Serviços de Agendamento de Viagens Destinadas ao Programa de Tratamento de 
Fora do Domicílio. TCDF do Estado do Pará. Violação do Decreto Estadual nº 
1.106/2014. Direcionamento do Processo para Benefício de Empresas Específicas. 
Não comprovação. Improcedência da representação. Anexação à prestação de 
contas de gestão da SESPA.  

1.1.23 Representação da Lei nº 8.666/93, art. 87, inciso III. Cláusula restritiva. Inclusão 
no cadastro dos impedidos de licitar. Pareceres uniformes. Pela procedência parcial 
sem aplicação de multas. Recomendações.  

1.1.24 Representação da Lei nº 8.666/93. Transporte escolar. Procedência parcial. 
Exigência de firma reconhecida para comprovação de autenticidade. Lei nº 
13.726/2018. Recomendação.  

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a 
partir de dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes: a data-limite para 
apresentação da proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta 
referir (art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93; art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001; e art. 
37, inc. XXI, da Constituição Federal).  

1.1.26 Contrato Administrativo. Parecer em Consulta TC nº 24/2019-Plenário. Sobre 
reajuste e repactuação de contrato administrativo e a possibilidade de concessão 
automática ou mediante requerimento, bem como sobre a possibilidade de 
ocorrência de preclusão de pagamento retroativo.  

1.1.27 Contrato Administrativo. Os acréscimos e supressões contratuais, limitados a 25% 
devem ser calculados sobre o valor de cada contrato celebrado, quando originado 
de licitação realizada em lotes, e não sobre o procedimento licitatório como um 
todo.  

1.1.28 Licitação. É regular a exigência do cadastro no DER e do Certificado de Registro 
Nacional de Transportador Rodoviário de Carga – RNTRC e ANTT como 
requisitos de habilitação em licitação para serviços de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros.  

1.1.29 Licitação. A exigência de comprovante de propriedade do sistema de informação 
não pode ser exigida como condição para habilitação, sendo possível sua exigência, 
contudo, para formação de pontuação técnica, objetivando a definição da proposta 
vencedora.  

1.1.30 Licitação. É possível a exigência do certificado ISO 9000 como objeto de pontuação 
no julgamento de proposta técnica em licitação.  

1.1.31 Licitação. É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre 
os convidados na modalidade de licitação-convite, desde que, por limitações do 
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, seja impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3º do artigo 22 da Lei Federal nº 
8.666/93, sendo que essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no 
processo, sob pena de repetição de convite, nos termos do § 7º do artigo 22 a Lei 
Federal nº 8.666/93. 

1.1.32 Contratação direta. A decretação de estado de emergência não é causa suficiente 
para justificar a contratação direta por dispensa de licitação, sendo necessária a 
demonstração de nexo entre o objeto a ser contratado e a necessidade pública de 
caráter emergencial.  

1.1.33 Licitação. O administrador, ao confeccionar o edital, tem discricionariedade para 
eleger os requisitos de qualificação econômico-financeira, dentre aqueles previstos 
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no artigo 31 da lei 8.666/93, uma vez que os critérios previstos constituem um rol 
máximo, e não mínimo, de possíveis exigências.  

1.1.34 Responsabilidade. O fato de a empresa não participar da elaboração do edital e do 
orçamento base da licitação não a isenta de responsabilidade solidária pelo dano na 
hipótese de recebimento de pagamentos por serviços superfaturados, pois cabe à 
licitante ofertar preços compatíveis com os praticados no mercado (art. 43, inciso 
IV, da Lei nº 8.666/1993), independente de eventual erro cometido pela 
Administração quando da elaboração do edital e do orçamento.   

1.1.35 Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento 
licitatório.  

1.1.36 Concessão de Cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM.  
1.1.37 Contrato. Aquisição de software. Licença de uso e licença permanente. Formas de 

remuneração pela prestação de serviços de tecnologia da informação.  
1.1.38 Licitação. Descrição do objeto. Termo de referência. Especificação clara e precisa.  
1.1.39 Licitação. Dispensa. Procedimento administrativo.  
1.1.40 Licitação. Inexigibilidade. Serviços jurídicos rotineiros. Concessão de 

aposentadorias.  
1.1.41 Licitação. Pareceres jurídicos. Conteúdo genérico.  
1.1.42 Despesa. Ordem Cronológica. Art. 5º, caput, Lei 8.666/93. Regulamentação. 

Normatização de aspectos complementares. 
1.1.43 Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Orçamento estimativo.  
1.1.44 “Projeto Mais Médicos do Brasil”. Médico de nacionalidade estrangeira cooperado. 

Direito subjetivo de permanência no programa social. Inexistência.   
1.1.45 Convênio. Lei Agnelo/Piva. Admissão de pessoal. Seleção de pessoal. Processo 

seletivo.  
1.1.46 Convênio. Execução física. Desvio de objeto. Meta. Remanejamento. Concedente. 

Autorização. Consulta.  
1.1.47 Licitação. Pregão. Negociação. Obrigatoriedade.  
1.1.48 Licitação. Participação. Restrição Sicaf. Apenação. Sanção administrativa.  
1.1.49 Convênio. Prestação de contas. Documentação. Nexo de causalidade. Recibo. Nota 

fiscal. Identificação.  
1.1.50 Tomada de Contas Extraordinária. Instituição de cláusula ilegal e gravemente 

restritiva da competitividade em edital de licitação. Não vinculação dos contratos à 
referida cláusula. Aditamento dos ajustes sem motivação. Contratada empresa de 
parente de ocupante de cargo do primeiro escalão da Administração Pública 
Municipal. Ausência de adequado planejamento. Irregularidade e multas.  

1.1.51 Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão Presencial. Possível irregularidade 
consistente no excesso de formalismo na desclassificação da proposta da empresa. 
Representante. Ratificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão 
do certame.  

1.1.52 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Aquisição de medicamentos. Prática 
de sobrepreço, observada na comparação dos preços praticados nos certames 
impugnados com os constantes no Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério 
da Saúde. Não adoção do Código BR para caracterização do medicamento a ser 
adquirido. Pela procedência parcial com a expedição de recomendação, sem 
aplicação de sanções.  

1.1.53 Representação da Lei nº 8.666/1993. Medida cautelar de suspensão do Pregão 
Presencial. Homologação.  
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1.2 Pessoal  

1.2.1 Membro do Ministério Público estadual. Ação Civil para perda do cargo. Causa de 
pedir não vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992. Tribunal de Justiça. 
Art. 38, § 2º, da Lei nº 8.625/1993.   

1.2.2 Admissão de pessoal. Concurso Público. Contratação de instituição. Avaliação. 
Termo de Referência. Registro, com expedição de recomendação.  

1.2.3 Admissão de pessoal complementar. Arredondamento dos números fracionados 
relativos às vagas reservadas para deficientes. Pela legalidade e registro das 
admissões de pessoal, com expedição de recomendação.  

1.2.4 Consulta. Acumulação de cargo de Prefeito Municipal com exercício da medicina 
na iniciativa privada. Médico. É possível, ao Prefeito Municipal, exercer atividade 
privada durante o mandato. Pelo conhecimento e resposta à consulta.  

1.2.5 Consulta. Câmara Municipal. Compatibilização de mandato classista com o 
pagamento de vantagens, gratificações e auxílio alimentação. Suspensão do prazo 
de cumprimento de estágio probatório para fim de estabilidade e de avaliação para 
progressão funcional por merecimento. Princípio da liberdade sindical e vedação à 
limitação de concorrência à gestão de sindicato. Possibilidade de contratação de 
empresa ou terceirização temporária para o exercício das funções de servidor 
licenciado. Servidor público que cumula cargo eletivo de vereador: impossibilidade 
de atribuição de funções que extrapolem às do cargo ocupado, em razão do 
princípio da separação de poderes.  

1.2.6 Auditoria in loco. Instituto Geral de Perícia. Servidores. Controle de Jornada. 
Registro meramente formal de comparecimento. Irregularidade. Multa.  

1.2.7 Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento 
ao Erário. Imputação de Débito.  

1.2.8 Consulta. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Parentesco por afinidade até 3º Grau 
inclusive. Independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional. Não 
aplicação do art. 1.595 do Código Civil.  

1.2.9 Consulta. Caso concreto. Não conhecimento. Concurso Público. Nível de 
Escolaridade. Previsão em Edital. Divergência com o previsto em Lei Municipal.  

1.2.10 Consulta em Tese. Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Aplicabilidade 
da Lei Estadual nº 8.745/18. Unanimidade.  

1.2.11 Recurso de Reexame. ITERPA. Admissão de Pessoal. Contratos temporários. 
Sessão Julgamento. Ausência Notificação. Registro de Contratos. Multa 
Intempestividade Remessa. Decisão-Surpresa. Violação Contraditório. Ampla 
defesa. Nulidade Multa. Decisão Processual. Princípio do Formalismo Moderado. 
Primazia Decisão de Mérito. Utilidade Processo. Provimento Recurso. Exclusão 
Multa.  

1.2.12 Recurso de Reexame. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Ato sujeito à 
Registro. Admissão de Pessoal. Vício Insanável. Não Ocorrência. Negativa de 
Provimento.  

1.2.13 Consulta. Requisitos de Admissibilidade. Preenchidos. Lei Estadual nº 8.426/2016. 
FAPAESPA. Enquadramento. Agência de Fomento e Instituição Científica e 
Tecnológica no Pará – ICT/PA. Impossibilidade. Fundação de Apoio. Terceiro 
Interveniente. Parceria de Direito Público. Inviabilidade Jurídica.  
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1.2.14 Admissão de Pessoal. Contratação por Tempo Determinado. Substituição de 
Servidor Temporário. Efeitos Financeiros Exauridos. Perda do Objeto. Extinção 
do Feito sem Resolução do Mérito. Resolução nº 18.990/2018. Manutenção de 
vínculo após o exaurimento do contrato. Desligamento.  

1.2.15 Recurso de Reconsideração. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
Capacidade Processual Excepcional. Capacidade judiciária. Defesa de interesses e 
prerrogativas institucionais. Intempestividade não declarada. Moderação 
formalidade. Verdade material. Determinação. Nulidade. Não ocorrência. 
Contraditório. Desnecessidade. Primazia da solução integral. Mérito recursal. 
Instrução normativa STN 1/1997. Entes estatais. Aplicabilidade.  

1.2.16 Responsabilidade. Pessoal. Cessão de Pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio 
de função. Multa.  

1.2.17 Tomada de Contas Extraordinária. Pagamento de TIDE. Servidores 
comissionados. Afronta ao v. Acórdão nº 1072/06-STP. Pela procedência com 
condenação à restituição de valores.  

1.2.18 Servidor público estatutário e competência. 
1.2.19 Pessoal. Parecer em Consulta TC nº 26/2019. Sobre a contratação de médicos 

peritos para realização de inspeção para fins de aposentadoria por invalidez.  
1.2.20 Pessoal. É legítima a acumulação de aposentadoria por invalidez com a gratificação 

por exercício de atividade de dirigente sindical.  
1.2.21  Pessoal. A acumulação do cargo de procurador jurídico com a função de pregoeiro 

é incompatível com o princípio da segregação das funções.  
1.2.22 Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de 

trabalho. Controle e registro de frequência de servidores públicos.  
1.2.23 Ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia 

sobre servidores fantasmas.  
1.2.24 Recurso de Reconsideração. Procuradores Municipais. Honorários de 

Sucumbência. Teto Remuneratório. Fracionamento. Devolução de Valores.  
1.2.25 Representação. Cargos em Comissão. Concessão de Triênios. Licença-Prêmio. 

Previsão legal. Regularidade.  
1.2.26 Tomada de Contas Especial. Estatuto do magistério. Afastamento. Curso de 

atualização, aperfeiçoamento e pós-gradução. Vencimentos integrais. 
Condicionalidades. Descumprimento. Dano ao erário.  

1.2.27 Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento 
ao Erário. Imputação de Débito.  

1.2.28 Pessoal. Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. 
Promoção. 

1.2.29 Presunção de Inocência e eliminação do concurso público.  
1.2.30 Processo de servidor. Licença para exercício de cargo de Vereador. Possibilidade do 

servidor eleito, que em período anterior exerceu as atividades de seu cargo efetivo 
e da vereança, alegar posteriormente a incompatibilidade de horários, optando pela 
remuneração do vínculo efetivo mantido com esse Tribunal, posto tratar-se de 
avaliação que cabe primordialmente ao mesmo, até porque a atividade da vereança 
não abrange somente a realização de sessões. O afastamento para exercício de 
mandato, sendo um direito líquido e certo do servidor, não equivale à cessão 
funcional prevista no artigo 111 da Lei Estadual nº 19.573/18, que tem caráter 
discricionário, não sendo possível obrigar, por analogia ao previsto em tal 
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dispositivo legal, que a Câmara Municipal efetue o ressarcimento das despesas com 
a remuneração do servidor eleito. Deferimento, com ônus do pagamento a ser 
suportado integralmente por esta Corte.  

1.2.31 Admissão de pessoal. Concurso Público. Previsão, no edital, de aplicação do 
Decreto que limita a acumulação de cargos/empregos públicos autorizada pelo 
artigo 37, XVI, da Constituição Federal, a uma carga horária semanal máxima de 48 
horas. Modificação da jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores, que 
fixavam jornadas máximas. Sendo os cargos acumuláveis, é necessário verificar 
apenas a compatibilidade de horários. Determinação ao ente para que adote 
providências no sentido de adequar os atos normativos locais ao entendimento 
fixado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Legalidade e registro, 
com determinação.  

1.2.32 Consulta. Implantação de horário especial de trabalho para servidores públicos 
municipais motoristas da área da Educação, remunerados com recursos 
provenientes do FUNDEB.  

1.2.33 Consulta formulada em tese. Conhecimento. Possibilidade de pagamento de 
adicional/gratificação de insalubridade e periculosidade a servidores que exerçam 
função gratificada ou estejam investidos, cumulativamente ou não em cargos em 
comissão, desde que haja lei local que preveja, institua e regularmente os adicionais 
e perícia técnica conforme a condição adversa a que o servidor resta submetido.  

1.2.34 Representação. Suposta veiculação de promoção pessoal. Pareceres uniformes. 
Improcedência.  

1.2.35 Pessoal. Cessão de pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio de função. Multa.  
1.2.36 Ascenção funcional. Impugnação. Decadência. Inconstitucionalidade.  
1.2.37 Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. STF. Recurso 

extraordinário.  
1.2.38 Remuneração. Vantagem pecuniária. Gratificação de desempenho. VPNI. 

DNOCS.  
 

1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 É possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes de nível 

médio, técnico e superior de instituições de ensino.  
1.3.2 Em concurso público para cargos do quadro de pessoal de uma autarquia, o excesso 

de arrecadação aferido pertence à própria entidade.   
1.3.3 As normas da Lei nº 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 

administração direta, às autarquias e às fundações públicas no que concerne às 
atividades que não compreendam o exercício de parcela do poder estatal.  

1.3.4 Comunicação de Irregularidade. Diárias. Câmara Municipal. PROAR. Ausência de 
manifestação. Ausência de comprovação das viagens. Descumprimento da 
legislação municipal. Procedência parcial com ressarcimento, recomendação e 
multa.  

1.3.5 Recurso de Reconsideração. Fundosocial. Comprovação de Realização de Objeto. 
Ausência. Notas Fiscais Fotocopiadas. Imputação de Débito. Falecimento do 
Responsável. Espólio. Dano. Obrigação de Reparar. Herdeiros.  

1.3.6 Consulta. Fundação Hospitalar. Criação. Contratação direta com a Iniciativa 
Privada. Terceirização de Serviço. Classificação das Despesas de Pessoal. Folha de 
Pagamento.  
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1.3.7 Consulta. Município. Fundo Público. Documentos Fiscais. CNPJ próprio ou o do 
Município.  

1.3.8 Representação. Autarquia. Contratação. Serviços Advocatícios. Princípio do 
Concurso Público. Irregularidade. Limitação de tempo na comprovação técnica. 
Multa.  

1.3.9 Tomada de Contas. Convênio. Cumprimento Parcial do Objeto. Despesas 
Extemporâneas. Devolução Parcial do Recurso Conveniado. Ausência de Nexo de 
Causalidade. Solidariedade da Pessoa Contratada Afastada. Irregularidade.  

1.3.10 Prestação de Contas. Convênio. Extravio da Documentação. Caso Fortuito ou 
Força Maior. Impossibilidade de Julgamento de Mérito. Contas Iliquidáveis. 
Trancamento. Arquivamento dos Autos.  

1.3.11 Tomada de Contas. Convênio. Documentos de Despesa. Segunda Via. Outros 
Documentos. Regularidade. Dever de Prestar Contas. Omissão. Irregularidade. 
Multa. Remessa de Cópias ao Ministério Público do Estado.  

1.3.12 Consulta. Formulação em Tese. Ausência de Interesse Subjetivo. Resposta. Caráter 
Normativo. Pedidos de Desistência. Impossibilidade.  

1.3.13 Tomada de Contas. Convênio. Responsabilidade solidária. Acompanhamento e 
Fiscalização. Servidor. Indicação. Laudo Conclusivo. Execução Física. Exclusão da 
Imputação de Débito à Ex-Gestora da Entidade Concedente. Multas. Prescrição. 
Contas Irregulares com Devolução.  

1.3.14 Tomada de Contas. Convênio. Omissão no Dever de Prestar Contas. 
Irregularidade. Não comprovação de boa e regular aplicação dos recursos 
repassados. Débito. Falecimento do responsável. Não cominação de multas. Caráter 
personalíssimo. Responsabilidade solidária. Gestor Concedente. Dolo ou Culpa não 
caracterizado.  

1.3.15 Pedido de Rescisão. Violação literal de dispositivo de Lei. Ausência de Notificação 
de Julgamento do Procurador Devidamente Habilitado. Descumprimento de 
Norma Regimental. Inobservância do Devido Processo Legal. Prejuízo ao 
Contraditório e a Ampla Defesa. Vício Insanável. Nulidade Absoluta da Decisão.  

1.3.16 Tomada de Contas. Convênio. Nexo de causalidade demonstrado. Falha de 
natureza formal. Contas regulares com ressalva.  

1.3.17 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito.  

1.3.18 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas. Convênio. Fracionamento de 
Despesas. Constatação. Irregularidade. Comprovantes de despesa. Laudo 
conclusivo. Cumprimento do objeto. Débito. Ausência. Parcial provimento.  

1.3.19 Pedido de Rescisão. Documento novo. Não comprovação. Alegação. Fatos ou 
Elementos Novos. Inexistência. Desprovimento do pedido.  

1.3.20 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. 
Multas. Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 

1.3.21 Consulta. Convênio. Aditivação.  Auxílio transporte. Princípio da Legalidade. 
Auxílio Financeiro. Portaria Interministerial nº 163 – STN/SOF. LRF. Bolsas de 
Estudo. Recibo. Substituição. Ordem bancária. SIAFI. Possibilidade. Resolução nº 
18.857/2016-TCE. Documento comprobatório de despesa. Comunicação. Meio 
eletrônico. Diploma normativo. Necessidade.  

1.3.22 Prestação de Contas. Convênio. Falha formal. Ressalva. Nexo Causal. Confirmado. 
Contas regulares com ressalva.  
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1.3.23 Embargos de declaração. Efeitos modificativos. Omissão. Prescrição da pretensão 
punitiva. Ocorrência. Provimento.  

1.3.24 Tomada de Contas. Convênio. Análise da Legalidade. Verdade material. 
Alimentação de preso. Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade. Contas 
irregulares sem devolução. 

1.3.25 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. 
Responsabilidade. Solidariedade. Relatório de acompanhamento, controle e 
fiscalização do convênio. Ausência. Prescrição da pretensão punitiva. Lei nº 
9.873/1999. Analogia. Aplicação. Não ocorrência. Contas irregulares. Devolução. 
Multas. Remessa de cópia ao Ministério Público do Estado do Pará.  

1.3.26 Recurso de Reconsideração. Convênio. Execução física. Nexo de causalidade. 
Inexistência. Ônus do gestor de comprovar a correta aplicação dos recursos 
públicos. Período de gestão. Guarda de documentos. Não provimento.  

1.3.27  Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. 
Irregularidade. Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
repassados. Débito. Multas. Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei 
nº 9.873/99.  

1.3.28 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas. Citação. Nulidade. 
Instrumentalidade das Formas. Débito. Responsabilidade Solidária. Ônus da Prova. 
Órgão de Controle. Não desincumbência. Não provimento.  

1.3.29 Recurso de Reconsideração. Conhecimento. Convênio. Ausência de 
Acompanhamento e Fiscalização do Convênio. Débito. Responsabilidade Solidária. 
Afastamento. Circunstâncias do caso concreto. Prescrição da Pretensão Punitiva. 
Prazo Quinquenal. Dies a Quo. Data em que a irregularidade foi cometida. Multa 
pelo débito. Prescrição da Pretensão Punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 
Provimento.  

1.3.30 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. 
Irregularidade. Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
repassados. Débito. Multas.  

1.3.31 Reponsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Débito. Julgamento de 
contas. Multa. Gestor.  

1.3.32 Gestão Administrativa. Administração federal. Acordo de leniência. Reparação de 
dano. Processo administrativo. Competência. Combate à corrupção.  

1.3.33 Comunicação de Irregularidade convertida em Tomada de Contas Extraordinária. 
Diárias. Poder Legislativo Municipal. Exercício de 2015. Despesas elevadas. 
Inexistência de contrariedade à norma local. Manifestações uniformes. Procedência 
em parte. Recomendação.  

1.3.34 Consulta. Câmara Municipal. Atividades permanentes e compatíveis com a natureza 
e formação exigida para acesso ao cargo deverão ser incluídas nas atribuições do 
cargo mediante lei ou ato infralegal. A concessão de reajuste e a criação de 
gratificação deverão ser feitas mediante lei específica, observadas as 
disponibilidades financeiras e previsão orçamentária.  

1.3.35 Consulta. Prestação de serviços de transporte universitário por parte dos 
municípios. Possibilidade.  

1.3.36 Consulta. Limite prudencial. Atualização do piso salarial nacional do magistério. 
Questão analisada em outra consulta com efeito normativo. Complementação.  
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1.3.37 Prestação de Contas Anual do Fundo da justiça do Poder Judiciário do Estado do 
Paraná, exercício de 2018. Julgamento pela Regularidade das contas com 
Recomendação para que seja dado atendimento à Lei de Acesso à Informação.  

1.3.38 Prestação de Contas Anual. Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária – SESP. Atraso no envio de dados do SEI-CED. 
Pagamentos de despesas estranhas à Administração Pública. Fornecimento de 
auxílio alimentação mediante cartão refeição a policiais militares. Art. 71 da Lei 
Estadual nº 3417/73. Ausência de registro do patrimônio. Inventário sem 
localização de todos os bens. Regularidade com ressalvas, recomendações e multa.  

1.3.39 Responsabilidade. O controlador interno não pode ser responsabilizado 
solidariamente por atos irregulares de terceiros que não tenham resultado em danos 
ao erário, ainda que o parecer do controle interno tenha realizado análise de 
documentos dos quais poderiam extrair tais ilegalidades.   

1.3.40 Inspeção de veículos de transporte escolar. Descumprimento de normas nacionais 
de trânsito.  

1.3.41 Recuperação estrutural do viaduto situado na Av. Jamel Cecílio, Goiânia.  
1.3.42 Responsabilidade. Prefeito municipal. Ausência de dolo ou má-fé. Delegação de 

atribuições. Culpa in vigilando e in elegendo.  
1.3.43 Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Circunstância atenuante. Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro. Sanção.  
1.3.44 Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro. Rejeição das alegações de defesa.   
1.3.45 Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário.  
1.3.46 Responsabilidade. Julgamento de contas. Irregularidades. Materialidade. Gestão. 

Avaliação. Contas ordinárias.  
1.3.47 Responsabilidade. SUS. Fundo Municipal de Saúde. Gestor de saúde. Secretário. 

Presunção relativa.  
1.3.48 Prestação de Contas de Entidade Municipal. Ausência de documentos. 

Divergências contábeis e incremento do passivo a descoberto não justificados. 
Irregularidade das contas, com aplicação da multa administrativa.  

1.3.49 Tomada de Contas Extraordinária. Irregularidades apuradas no exame das contas 
municipais do exercício de 2011 referentes ao controle na realização de horas extras 
e ao pagamento de horas extras a ocupantes de cargos de chefia. Ressalvada quanto 
às falhas em procedimentos de compra. Aplicação de multa ao responsável e 
emissão de determinações ao Município.  

1.3.50 Prestação de Contas do Consórcio Municipal. Regularidade, ressalvada a forma de 
provimento dos cargos de assessor contábil e de controlador interno e o 
descumprimento à Lei de Acesso à Informação, com a expedição de recomendação 
ao Chefe do Poder Executivo. Itens admitidos no escopo da prestação de contas 
por despacho de abertura do contraditório do relator originário, abrangidos na 
fiscalização de que trata o art. 70 da Constituição Federal.  
 

1.4 Formas de Intervenção do Estado na Propriedade  
1.4.1 Limitação administrativa. Pretensão indenizatória. Ação de desapropriação indireta  
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1.5. Parceria Público-Privada  

1.5.1. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, o poder concedente deve apresentar 
projeto público de referência com nível de anteprojeto de engenharia que atenda aos 
elementos descritos no art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 12.462/2011, que instituiu o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.  

1.5.2. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, não é recomendável vincular o 
concessionário, durante a execução contratual, ao projeto público de referência ou à 
proposta técnica por ele apresentada, sob pena de se deslocar o risco do projeto, que 
naturalmente é alocado ao parceiro privado, ao parceiro público.  

1.5.3. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de pareceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, é recomendável vincular a 
remuneração do concessionário ao seu desempenho, sendo este avaliado através de 
metas e indicadores, os quais, preferencialmente, devem ser considerados de forma 
individualizada (sem ponderação das notas) para fins de descontos remuneratórios. 
 

2. Direito Constitucional  
2.1 Fundação Habitacional do Exército – FHE. Equiparação à entidade autárquica 

federal. Impenhorabilidade de bens.  
2.2 Não é cabível a atuação concreta e individualizada do Poder Legislativo na eleição 

de políticas públicas, bem como na adoção de medidas de fomento e execução, em 
matéria de assistência social.  

2.3 Competência do TCU. Empresa privada. Combate à corrupção. Reparação do 
dano. Tomada de Contas Especial.  

2.4 Competência do TCU. Previdência complementar. Abrangência. Entidade fechada 
de previdência complementar. Tomada de Contas Especial. Instauração.  

2.5 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Direito subjetivo. 
Interesse privado. Representação.  

2.6 Tomada de Contas Extraordinária. Reposição inflacionária do último ano anterior 
ao início do mandado, quando inexistente novo ato fixatório de proventos do 
Prefeito e do Vice-Prefeito. Não incidência do princípio da anterioridade nem da 
vedação do art. 9º da IN nº 72/2012. Irregularidade afastada.  

2.7 Mandado de Injunção: contagem diferenciada de tempo de serviço.  
2.8 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Licitação. Fraude. 

Lucro. Sanção.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Finanças Públicas. PNAE. Recursos financeiros. Natureza jurídica. PNATE. 

PDDE. FNDE.  
3.2 Finanças Públicas. O objetivo do art. 55 da LRF é dar transparência ao montante 

das disponibilidades de caixa e dos restos a pagar de despesas não liquidadas 
inscritos, sendo uma importante ferramenta de gestão ao final de cada exercício, 
para evidenciar o cumprimento do art. 42 da mesma lei ao final do mandato. 
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Eventuais desequilíbrios que sejam justificados ou que representem valor de pouca 
relevância não têm o condão de provocar a rejeição das contas do mandatário.  

3.3 Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias.  
3.4 Despesa. Restos a pagar. Limitação de empenho e de movimentação financeira. 
3.5 Representação. Ausência de providências para cobrança judicial de débitos 

imputados por esta Corte de Contas. Procedência. Multas.  
3.6 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Eficácia da lei. Responsabilidade 

fiscal. LDP.  
3.7 Finanças Públicas. Despesa Pública. Empresa Estatal. Empresa estatal não 

dependente. Empresa estatal dependente. Responsabilidade fiscal. Consulta.  
3.8 Finanças Públicas. Transferências constitucionais e legais. Vedação. FAT. 

Convênio. Prestação de contas. Pendência. Consulta.  
3.9 Tomada de Contas Extraordinária. Transferências voluntárias realizadas pelo Poder 

Executivo do Município à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. 
Exercícios financeiros de 2001 a 2004. Ausência de prestação de contas e de 
comprovação da aplicação dos valores repassados. Procedência, com recolhimento 
de valores.  
 

4. Direito Previdenciário 
4.1 Revisão de benefício previdenciário. Sobreposição de normas. Apuração do salário 

de benefício. Aplicação da regra definitiva mais favorável que a regra de transição. 
Ingresso do segurado anterior à Lei nº 9.876/1999.  

4.2 É possível a revisão de aposentadoria por invalidez, mediante apresentação de 
certidão de tempo de contribuição que demonstre o recolhimento por período 
anterior ainda não contabilizado.  

4.3 A inadmissibilidade da tríplice acumulação alcança todos os cargos, empregos e 
funções públicas remuneradas, inclusive as derivadas de contratos temporários.  

4.4 Recurso de Reexame. Aposentadoria. Vício de Comunicação. Endereço 
Insuficiente. Comunicação por Edital. Princípios do Contraditório e da Ampla 
Defesa. Violação. Provimento.  

4.5 Recurso de Reexame. Conhecimento. Aposentadoria. Regime Próprio de 
Previdência Social. Servidor Temporário. Emenda Constitucional nº 20/1998. 
Direito Adquirido. Inexistência. Violação à Segurança Jurídica. Não demonstrada. 
Não provimento.   

4.6 Aposentadoria. ATS. Tempo de serviço prestado na iniciativa privada. 
Impossibilidade. Princípio da Insignificância. Princípio da Segurança Jurídica. 
Estabilização. Inaplicabilidade. Redução de parcela. Retificação do ato. Inércia. 
Denegação do Registro. Determinação.  

4.7 Aposentadoria. Concessão Inicial. Adicional de Cargo em Comissão e Função 
Gratificada. Antinomia entre Lei nº 5.810/1994 (RJU) e a Lei Complementar 
22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil). Prevalência da Lei Complementar 
22/1994. Deferimento do registro.  

4.8 Aposentadoria por invalidez. Laudo médico pericial. Incapacidade definitiva para 
o trabalho. Proventos proporcionais. Inexistência de registro formal do ato de 
admissão. Comprovação da admissão original via certidão expedida pelo INSS. 
Publicação retroativa do ato de nomeação convalidou a admissão original. Exame 
de legalidade do ato. Competência Constitucional do TCE. Instrução simplificada. 
Fundamentação legal e cálculos dos proventos corretos. Processo regular.  
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4.9 Exame da legalidade. Aposentadoria. Cumulatividade de proventos. Possibilidade. 
Registros concedidos. 

4.10 Aposentadoria. Concessão Inicial. Provimento Derivado de Cargo sem Concurso 
Público. Inconstitucionalidade. Efeito Ex Tunc da ADIN 837/DF. Vedação a partir 
de 17.02.1993. Boa-fé e Segurança jurídica. Deferimento do Registro.   

4.11 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo de inatividade. Tempo ficto. Vantagem 
pecuniária.  

4.12 Consulta. Polícia Militar. Repristinação. Aplicação do Artigo 127 da Lei Estadual 
nº 4.491/1973 com redação dada pelo Artigo 3º da Lei Estadual nº 4.802/1978. 
Impossibilidade. Modulação de Efeitos.  

4.13 Ato de inativação. Servidor que ingressou antes da Constituição de 1988 e sem 
concurso público. Vinculo celetista. Impossibilidade de fruição de verbas atinentes 
a servidores estatutários. Necessidade de exclusão do adicional por tempo de 
serviço. Pelo excepcional registro e determinação para exclusão da citada verba.  

4.14 Ato de inativação. Aposentadoria por invalidez permanente. Ausência de cálculos 
de proventos. Determinações não cumpridas. Multa administrativa. Negativa de 
registro.  

4.15 Art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991: “desaposentação” e “reaposentação”.  
4.16 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. 

Acumulação. Vedação.  
4.17 Tempo de serviço. Inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária.  
4.18 Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. 

Promoção.  
4.19 Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Vedação. Remuneração 

Contributiva.  
4.20 Tempo de serviço. Tempo ficto. Ponderação. Contagem de tempo de serviço. 

Insalubridade. Entidade de direito privado.  
4.21 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 

Impossibilidade. Pensão militar.  
4.22 Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. Acumulção. 

Vedação.  
 
 

5 Direito Tributário 
5.1 Execução fiscal. Dissolução irregular. Termo inicial da prescrição para o 

redirecionamento. Distinguishing relacionado à dissolução irregular posterior à 
citação da empresa, ou a outro marco interruptivo da prescrição.  

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta.  
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1. Direito Administrativo  
 
1.1. Licitações e Contratos 

1.1.1. Credenciamento. Hipótese de inexibilidade de licitação. Critérios de Classificação 
previstos em edital. Ilegalidade. O estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de 
licitantes em credenciamento é ilegal. O credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação não 
prevista no rol exemplificativo no art. 25 da Lei nº 8.666/1993, amplamente reconhecida pela doutrina 
especializada e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Segundo a doutrina, o sistema de 
credenciamento, como forma de inexigibilidade de licitação, torna inviável a competição entre os 
credenciados, que não disputam os preços, posto que, após selecionados, a Administração Pública se 
compromete a contratar todos os que atendam aos requisitos de pré-qualificação. Segundo o TCU, para 
a utilização do credenciamento devem ser observados requisitos como: i) a contratação de todos os que 
tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela Administração, não havendo relação de 
exclusão; ii) garantia de igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a 
Administração, pelo preço por ela definido; iii) demonstração inequívoca de que as necessidades da 
Administração somente poderão ser atendidas dessa forma. Com efeito, sendo o credenciamento 
modalidade de licitação exigível em que há inviabilidade de competição, ao mesmo tempo em que se 
admite a possibilidade de contratação de todos os interessados em oferecer o mesmo tipo de serviço à 
Administração Pública, os critérios de pontuação exigidos em edital para desclassificar a contratação da 
empresa já habilitada mostra-se contrário ao entendimento doutrinário e jurisprudência esposado. REsp 
nº 1.747.636-PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

1.1.2. Uma eventual omissão da União em atualizar os valores mínimos e máximos das 
modalidades contidas na Lei nº 8.666/93 não concede aos demais entes a possibilidade de 
editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória. Versam os autos sobre Consulta 
encaminhada por Presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM (também Prefeito 
Municipal), nos seguintes termos: “Considerando a competência dos municípios, naquilo que couber, 
em suplementar norma federal adaptando às particularidades locais, de acordo com o art. 30, II, da 
Constituição Federal; Considerando que o artigo 23 da Lei de Licitações é norma de caráter específica, 
editada pela União com vistas a fixar os valores a que tão somente seus órgãos e entidades se sujeitam 
para escolha das modalidades licitatórias; Considerando que a Lei n. 8.666/93 revogou integralmente o 
Decreto-Lei n. 2300/86, em especial seu art. 85, caput e parágrafo único, extinguido a vedação a que os 
demais entes da federação alterassem os limites máximos de valor fixados para as modalidades 
licitatórias; Considerando o alto dispêndio dos Municípios com a publicação de seus atos no Diário 
Oficial do Estado; Questiona-se: 1. Os municípios podem atualizar, mediante lei ou decreto, baseado 
(sic) nos índices de correção monetária, os valores das modalidades licitatórias constantes na Lei 
8.666/93?; 2. Com fulcro nos artigos 1º e 118 da Lei 8.666/93, os municípios poderão editar normas 
próprias de licitação tendo em vista o entendimento que as normas de caráter específico contidas na 
Lei 8.666/93 são aplicáveis apenas a (sic) própria união, não vinculando os estados e os municípios que 
poderão dispor em contrário em suas respectivas legislações? Antes de se pronunciar acerca dos pontos 
suscitados, o relator, conselheiro José Alves Viana, discorreu sobre as afirmações realizadas pelo 
consulente, no momento que antecede a apresentação dos questionamentos. O consulente afirma que 
“o artigo 23 da Lei de Licitações é norma de caráter específico, editada pela União com vistas a fixar os 
valores a que tão somente seus órgãos e entidades se sujeitam para escolha das modalidades licitatórias”. 
Entretanto, destacou que não é esse o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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Quanto à competência para legislar, afirmou que o constituinte originário brasileiro estabeleceu um 
modelo de repartição moldado pelos princípios do federalismo e da predominância do interesse, 
determinando de maneira expressa sobre quais matérias a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão dispor. Nesse sentido, citou os artigos 22 a 24, 25, §1º, e 30, I, todos 
da Constituição da República, que preveem as competências privativas, a delegada pela União aos 
Estados, a remanescente (ou reservada) e a concorrente-suplementar. Em seguida a relatoria destacou 
a dificuldade de distinção entre as normas gerais e as específicas. Ressaltou que a Lei n. 8.666/93 veicula 
normas gerais e normas não gerais (especiais) sobre licitações e contratos administrativos, sem 
apresentar uma distinção nítida, explícita, ao contrário do que afirma o consulente. Asseverou, ainda 
contrariando o defendido pelo consulente, que a doutrina e a jurisprudência majoritária apontam ser da 
União a competência para legislar sobre atualizações referentes às modalidades licitatórias, em 
conformidade com várias decisões do Poder Judiciário e Enunciado de Súmula n. 222, do Tribunal de 
Contas da União. Quanto à revogação integral do Decreto-Lei n. 2.300/86 pela Lei n. 8.666/93, 
considerou não haver qualquer discussão, uma vez que o art. 126 o faz expressamente, não abrindo 
exceção para qualquer dispositivo específico, como o parágrafo único do art. 85 do diploma que 
regulamentava as licitações e contratos administrativos antes da Constituição da República de 1988. 
Entretanto, não entendeu ser correto afirmar que tal revogação permitiu aos demais entes federados 
alterarem livremente os limites máximos de valor fixados para as modalidades licitatórias. Evidenciou 
que, ao interpretarmos em conjunto todas as disposições da Lei n. 8.666/93, podemos perceber que a 
intenção do legislador foi a de continuar concedendo à União a exclusividade para atualizar e alterar os 
limites contidos no art. 23. Feitas essas considerações, passou à análise dos questionamentos 
apresentados. Relativamente à primeira questão, considerando os apontamentos feitos acima, 
respondeu que os municípios não podem atualizar, mediante lei ou decreto, baseado nos índices de 
correção monetária, os valores das modalidades licitatórias constantes na Lei n. 8.666/93. Afirmou que 
uma eventual omissão da União – como vem acontecendo – em atualizar os valores mínimos e máximos 
dos Convites, Tomada de Preço, Concorrência e dispensa de licitação, não concede aos demais entes a 
possibilidade de editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória. Quanto ao segundo 
questionamento, respondeu que apenas as normas gerais de licitação são de aplicação imperativa pelos 
Municípios, sendo possível regular diversamente as questões pontuais, que dizem respeito à prática 
licitatória local, desde que: a) seja respeitado o devido processo legislativo; b) harmonizem com as 
normas gerais editadas pela União e com os princípios que regem as compras públicas; c) tratem de 
matéria específica do ente, adaptando os princípios, bases e diretrizes às peculiaridades e praxes 
regionais. Após pedido de vista feito pelo conselheiro Sebastião Helvecio, o julgamento foi retomado. 
O conselheiro acompanhou o voto do relator José Alves Viana, fazendo o acréscimo de que o Decreto 
Federal n. 9.412/2018 atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei n. 
8.666/93, tendo em vista o disposto no art. 120 do mesmo diploma legal. Afirmou que a aludida 
atualização promovida pelo Poder Executivo Federal abrange todos os níveis da Federação, pois trata 
de matéria de interesse nacional e visa dar tratamento uniforme ao procedimento licitatório em âmbito 
de todos os entes da Federação. A relatoria encampou o acréscimo trazido pelo conselheiro Sebastião 
Helvecio, e o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese com caráter normativo, no sentido de que: 
1) a norma disposta no art. 23 da Lei n. 8.666/93 é geral, devendo ser editada apenas pela União, nos 
termos preconizados pelo art. 120 do referido diploma; 2) a revogação integral do Decreto-Lei n. 
2.300/86 não permitiu aos demais entes federados alterarem ou atualizarem livremente os limites 
máximos de valor fixados para as modalidades licitatórias; 3) uma eventual omissão da União em 
atualizar os valores mínimos e máximos das modalidades contidas na Lei n. 8.666/93 não concede aos 
demais entes a possibilidade de editarem atos normativos inovadores em matéria licitatória; 4) os 
Municípios, por disposição constitucional, podem editar normas próprias de licitação, desde que: a) seja 
respeitado o devido processo legislativo; b) harmonizem com as normas gerais editadas pela União e 
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com os princípios que regem as compras públicas; c) tratem de matéria específica do ente, adaptando 
princípios, bases e diretrizes às peculiaridades e praxes regionais; 5) o Decreto Federal n. 
9.412/2018 atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei n. 8.666/93, 
tendo em vista o disposto no art. 120 do mesmo diploma legal; a aludida atualização promovida pelo 
Poder Executivo Federal abrange todos os níveis da Federação, pois trata de matéria de interesse 
nacional e visa dar tratamento uniforme ao procedimento licitatório em âmbito de todos os entes da 
Federação. Consulta n. 977672, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.1.3. A administração deverá admitir apenas propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens licitados cujos valores sejam inferiores a R$ 80.000,00. Trata-se de 
Consulta encaminhada por Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das 
Vertentes – AMVER, por meio da qual formulou os seguintes questionamentos: “I – As previsões do 
artigo 48 da LC n. 123/2006, com as alterações conferidas pela LC 147/2014, são cumulativas ou 
alternativas, ou seja, adotando o órgão o inciso I deste diploma legal, deverá o mesmo aplicar também 
o inciso III, se for o caso? II – Em um certame licitatório para aquisição de ‘bens de natureza divisível’, 
separada em itens, cujos valores oscilem para mais e para menos de R$80.000,00 (oitenta mil 
reais)/item, qual critério deverá ser utilizado primeiro, o de valor (inciso I do art. 48 da LC 123/06) ou 
da natureza do objeto (art. 48, III, da LC 123/06)? III – Qual o sentido da expressão “bens de natureza 
divisível” de que trata o inciso III do art. 48 da LC 123/06? Seria a definição dada pelo art. 87 do 
Código Civil Brasileiro? IV – Em um certame licitatório para aquisição de bens de natureza divisível, 
cujos itens sejam superiores à R$80.000,00 (oitenta mil reais), o que descaracteriza a incidência do inciso 
I do art. 48 da LC 123/2006, qual sentido da expressão ‘cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto’? Sendo a licitação por item, seria 25% sobre cada item ou poderia a Administração escolher 
determinado item para incidir os 25%?”. O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, ao responder o 
primeiro questionamento do consulente, sobre como deve ser interpretado e aplicado, pela 
Administração, o benefício conferido pelo art. 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/06 às 
microempresas – ME e às empresas de pequeno porte – EPP, destacou que o referido dispositivo legal 
obriga a Administração Pública tanto a estabelecer cotas de até 25% para as ME e EPP, quando o bem 
a ser adquirido possuir natureza divisível, como a realizar procedimentos licitatórios destinados 
exclusivamente às ME e EPP, sempre que o valor estimado dos itens a serem contratados for de até 
R$80.000,00 (oitenta mil reais). Afirmou tratar-se, portanto, de obrigações cumulativas impostas à 
Administração, pela Lei Complementar n. 123/06, que sempre deverão ser observadas quando da 
deflagração de procedimentos licitatórios que se enquadrarem nas hipóteses previstas nos incisos I e 
III do art. 48 do Estatuto das Microempresas. No que diz respeito à segunda indagação, o Consulente 
pergunta como deverá proceder a Administração quando, em uma determinada licitação, houver 
diversos itens (caracterizados como bens de natureza divisível) com preços estimados que variem para 
mais ou para menos de R$80.000,00 (oitenta mil reais). A esse respeito, ressaltou que o inciso I do art. 
48 da Lei Complementar n. 123/06 é expresso ao estabelecer que a Administração deverá considerar o 
limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em cada item que se pretender adquirir, e não no valor global 
decorrente da soma desses itens, concluindo, portanto, que, caso o valor estimado do item for inferior 
a R$80.000,00 (oitenta mil reais), somente microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
apresentar propostas, ainda que o valor da licitação como um todo seja superior a R$80.000,00 (oitenta 
mil reais). Observou, no entanto, em relação aos itens cujos valores estimados ultrapassem a quantia 
prevista, que a Administração deverá verificar, em um primeiro momento, se o item licitado possui 
natureza divisível. Nesse ponto, e já respondendo ao terceiro questionamento formulado pelo 
Consulente, alteou que o objeto será considerado divisível quando o seu quantitativo total pretendido 
pelo órgão licitante puder ser parcelado e fornecido por mais de uma empresa sem prejuízo à 
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Administração, à competitividade e à qualidade do bem. Desse modo, em resposta à segunda indagação, 
tem-se que a Administração deverá admitir que apenas ME e EPP apresentem propostas nos itens cujos 
valores sejam inferiores a R$80.000,00 (oitenta mil reais); já naqueles que possuam valores acima deste 
limite e que, além disso, sejam de natureza divisível, deverá a Administração reservar cota de até 25% 
para a contratação de ME e EPP. Quanto ao quarto questionamento, sendo a licitação por item, seria 
25% sobre cada item ou poderia a Administração escolher determinado item para incidir os 25%, 
entendeu que as respostas às demais indagações foram suficientes para esclarecer a dúvida do 
Consulente, sendo necessário apenas frisar que o benefício contido no inciso III do art. 48 da Lei 
Complementar n. 123/06 possui natureza cogente e incide sobre cada um dos itens licitados que 
possuam natureza divisível, de modo que não é dado à Administração o direito de optar por não aplicá-
lo em determinados itens, salvo se restar configurada alguma das hipóteses impeditivas previstas no art. 
49 do Estatuto das Microempresas. O conselheiro Gilberto Diniz, abrindo pequena divergência em 
relação ao primeiro questionamento, propôs que fosse dado ao item 1 da conclusão do parecer a 
seguinte redação: “Deve ser analisada, caso a caso, a harmonização do instrumento convocatório da 
licitação com o(s) possivelmente aplicável(is) inciso(s) do art. 48 do Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte, Lei Complementar n. 123/06, conforme o item pretendido pela 
Administração Pública: a) tenha valor de até oitenta mil reais (inciso I); b) configure obra ou serviço 
(inciso II); c) constitua um número múltiplo de bens a serem adquiridos (inciso III). O conselheiro 
Sebastião Helvecio, considerando a manifestação do Conselheiro Gilberto Diniz, acompanhou o voto 
condutor, propondo, no tocante ao primeiro questionamento, o seguinte acréscimo para maior 
esclarecimento aos jurisdicionados: os benefícios previstos nos incisos I e III do art. 48 da Lei 
Complementar n. 123/06 são cumulativos e de observância obrigatória pela Administração Pública, 
considerando, em tese, que, em uma mesma licitação, estejam presentes os requisitos dispostos nos 
incisos I e III da referida lei. O relator encampou o acréscimo trazido e o seu voto foi aprovado, vencido 
em parte o conselheiro Gilberto Diniz, tendo, portanto, o Tribunal Pleno fixado prejulgamento de tese 
com caráter normativo, nos seguintes termos: 1) os benefícios previstos nos incisos I e III do art. 48 
da Lei Complementar n. 123/06 são cumulativos e de observância obrigatória pela Administração 
Pública, considerando, em tese, que, em uma mesma licitação, estejam presentes os requisitos dispostos 
nos incisos I e III da referida lei; 2) a Administração deverá admitir que apenas ME e EPP apresentem 
propostas nos itens licitados cujos valores sejam inferiores a R$80.000,00 (oitenta mil reais); já naqueles 
que possuam valores acima deste limite e que, além disso, sejam de natureza divisível, deverá a 
Administração reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento), em todos eles, para a contratação de 
ME e EPP; 3) bens de natureza divisível são aqueles cujo quantitativo total pretendido pelo órgão 
licitante pode ser parcelado e fornecido por mais de uma empresa sem prejuízo à Administração, à 
competitividade e à qualidade do bem, não coincidindo com o definido pelo art. 87 do Código Civil; 4) 
o benefício contido no inciso III do art. 48 da Lei Complementar n. 123/06 incide sobre cada um dos 
itens que possuam natureza divisível, apenas não sendo aplicável se restar configurada alguma das 
hipóteses impeditivas previstas no art. 49 da referida lei. Consulta n. 952011, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.1.4. Sempre que o contrato administrativo vigorar por período não superior a 1 (um) ano, o 
contrato fará jus ao reajuste por índice, independente de requerimento do particular ou 
previsão contratual expressa.  Em Consulta submetida a este Tribunal por prefeito municipal, foram 
apresentadas as seguintes indagações: “1) Existindo previsão expressa no contrato quanto ao índice de 
reajuste, no caso de renovações anuais sucessivas, sem que tenha sido aplicado o fator de reajuste, com 
aditivos que ratificam as demais cláusulas, é devido o reajuste retroativo? 2) Sendo a cláusula pura e 
simples no que se refere ao reajuste, a ausência de requerimento ao tempo e consequente formalização 
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de aditivo ratificando as demais cláusulas exclui eventual direito de reajuste retroativo? 3) Ainda que o 
contrato não mais esteja vigente, uma vez não tendo sido observada a aplicação do índice fator reajuste, 
pode-se falar que é devido o reajuste retroativo? 4) Estando vigente o instrumento por meio de aditivo, 
é legítimo falar em reajuste retroativo aos períodos em que as prorrogações não observaram a aplicação 
do índice?” O relator, conselheiro Wanderley Ávila, inicialmente destacou que o equilíbrio econômico-
financeiro, garantido pela Constituição da República, deve ser perseguido quando da execução dos 
contratos administrativos, podendo ensejar, inclusive, a sua mutabilidade. Nesse sentido, registrou que 
a Lei n. 8.666/1993 prevê instrumentos para a recomposição de eventuais desequilíbrios contratuais, 
constando dentre eles a possibilidade de reajuste dos valores contratados por meio do estabelecimento 
de índice econômico regente de tal atualização. Salientou, ainda, que não é possível promover a revisão 
contratual por meio de reajustamento antes do período de 1 (um) ano, por expressa previsão contida 
no art. 2º da Lei n. 10.192/2001. Prosseguiu, observando que, embora os contratos administrativos 
tenham vigência inicialmente inferior a 1 (um) ano, há contratos cuja prorrogação é previsível por parte 
da Administração e do contratado, como, por exemplo, nos serviços de natureza continuada, cujas 
prorrogações são expressamente permitidas na lei de regência. Diante desse cenário, ressaltou que a Lei 
n. 8.666/1993, em seu art. 40, XI, prevê que os critérios de reajuste necessariamente devem ser previstos 
no edital do certame licitatório, sendo no mesmo sentido o art. 55, III, do mesmo diploma, prevendo 
a necessidade de constarem dos contratos administrativos as cláusulas de reajuste. Asseverou que o 
princípio da legalidade é baluarte do Direito Administrativo e vincula os atos administrativos às 
previsões legais, não podendo o Poder Público delas divergir ou excedê-las. Distinguindo os contratos 
com base na previsibilidade de prorrogações e citando doutrina de Marçal Justen Filho, afirmou que, 
se o contrato celebrado é de prorrogação previsível, a Administração tem como “dever imperioso” 
prever no edital e no contrato os critérios de reajuste, enquanto se a prorrogação da avença é 
imprevisível, o Poder Público não se obriga à previsão desse instrumento de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro. Atentou para o tratamento jurisprudencial dado à matéria, repercutindo um 
nítido conflito entre decisões, pareceres e entendimentos. De um lado, destacou que o STJ e a AGU se 
manifestaram no sentido de que o direito ao reajuste de preços é de natureza disponível, de maneira 
que, se a contratada contrata com a Administração sem ressalvar seu direito ao reajustamento, dispõe 
desse direito da maneira como lhe convém, não cabendo, depois, discutir a aplicação de índice corretivo. 
Noutro azimute, salientou que o Tribunal de Contas da União, em decisão do Tribunal Pleno, firmou 
o entendimento de que o particular, mesmo que ausente a previsão contratual de índice de reajuste, não 
pode ser privado dos instrumentos de reequilíbrio contratual, garantidos constitucionalmente, e que, 
em sentido similar e agregador, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim também decidiu. Feitas 
essas considerações, passou a responder às indagações do consulente, distinguindo contratos de 
prorrogabilidade previsível daqueles no qual a prorrogação não seria previsível. Para os contratos cuja 
prorrogação seria previsível, entendeu o relator cabível o direito ao reajustamento retroativo dos 
valores, uma vez que a Administração estaria vinculada à previsão de cláusula de reajuste no edital de 
licitação e no contrato, bem como ao reajuste automático da avença celebrada. Para aqueles contratos 
nos quais não seria previsível, entendeu que não seria dever da Administração Pública, ou direito do 
contratado, que fosse prevista ou aplicada cláusula de reajustamento em sentido estrito; logo, na 
hipótese de haver prorrogação dessa espécie contratual, a previsão de reajuste deveria ser requerida pelo 
particular no ato da assinatura do termo aditivo que prorroga o pacto, sob pena de preclusão do direito. 
O conselheiro Cláudio Couto Terrão, em seu voto vista, entendeu que referida distinção não se 
mostrava relevante para a aplicação do reajuste, bastando apenas que a duração do contrato se estenda 
para além de 1 (um) ano para que o instituto produza seus efeitos, mesmo que o reajuste não esteja 
expressamente previsto no contrato, considerando tratar-se de garantia constitucional, que encontra 
guarida, também, na legislação infraconstitucional, com vistas a preservar o equilíbrio econômico-
financeiro inicialmente avençado. Destarte, concluiu que a correção monetária, por representar apenas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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a preservação do valor da moeda, corroído pela inflação, é direito do contratante e dever da 
Administração Pública, a ser aplicada sempre que o contrato tiver duração superior a 1 (um) ano, 
independentemente de requerimento do particular, devendo ser concedido a qualquer tempo, desde 
que observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Desta feita, por maioria de votos, vencidos em 
parte o conselheiro relator e o conselheiro Durval Ângelo, nos termos do voto do Conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes 
termos: sempre que o contrato administrativo vigorar por período superior a 1 (um) ano, o contratado 
fará jus ao reajuste por índice, sendo dever da Administração Pública concedê-lo independentemente 
de requerimento do particular ou de previsão contratual expressa. Na hipótese de a Administração 
Pública não ter aplicado o índice de reajuste no momento oportuno, é devido o pagamento retroativo, 
observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Consulta n. 1048020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

 
1.1.5. Representação da Lei nº 8.666/93. Edital de pregão presencial para contratação de 
empresa especializada em serviços de seguros de veículos para frota municipal. Exigência sem 
justificativa de índice de endividamento menor ou igual a 0,7. Restrição à competitividade da 
licitação. Representação procedente. Determinação. Encaminhada por seguradora por meio da 
qual noticia suposta restrição à competitividade no edital de licitação lançado pelo Município. De 
acordo com a empresa representante, o texto convocatório exigia para fins de qualificação econômico-
financeira que os licitantes apresentassem grau de endividamento com valor não superior a 0,70. 
Analisada a situação fática apresentada, verifica-se que o índice estabelecido pela municipalidade, de 
fato, não foi devidamente motivado. A ocorrência de sinistros envolvendo a frota municipal 
obviamente serve de justificativa para a contratação do seguro, mas não para a adoção do grau de 
endividamento, o qual deve ser justificado de maneira técnica. Assim, competia aos representados 
demonstrar nos autos o porquê da adoção do índice de 0,7 a título de grau de endividamento em 
detrimento de outro valor, o que não ocorreu. Extrai-se, também, que os próprios representados 
deixaram transparecer em sua defesa que a Comissão de Licitação não realizou qualquer pesquisa para 
conhecimento dos graus de endividamento de empresas do ramo, o que confirma a ausência de 
embasamento técnico para a definição do índice adequado. Pela procedência da representação, com 
expedição de determinação ao Município para que não prorrogue o contrato decorrente do Pregão 
Presencia e recomendação para que em suas futuras licitações o Município justifique no processo 
administrativo a fixação dos índices de endividamento através de estudos técnicos que comprovem sua 
necessidade para a satisfação do interesse público, bem como sua compatibilidade com o mercado, de 
modo a garantir a competitividade nas licitações. Acórdão nº 3602/19 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência TCEPR nº 71, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4.  
 
1.1.6. Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Concorrência Pública. Contratação de 
empresa para coleta de resíduos com estação de transbordo e destinação final em aterro 
sanitário. Ofensa ao princípio da publicidade e da razoabilidade. Procedência parcial. a. 
Previsão de condições restritivas à competitividade e potencialmente direcionadas a uma licitante, 
corporificadas na vedação ao somatório de atestados de capacidade técnica, na ausência de definição 
sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo (item 07.1.4.a e item 07.1.4.c. do edital), e, 
também, nas exigências de apresentação prévia de documentos relativos à estação de 
transferência/transbordo (itens 07.1.4.g c/c 10.2.13 e 10.2.16, todos do edital); Não prospera a 
representação neste ponto, na medida em que as disposições editalícias não restringiram a 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1048020
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/pdf/00341883.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
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competitividade do certame. A exigência de atestado de capacidade técnica equivalente a 50% das 
quantidades do objeto da contratação, sem a possibilidade de soma de atestados, não foi desarrazoada, 
considerando a complexidade e importância do objeto do certame. Também não se vislumbra restrição 
à competitividade no que diz respeito à estação de transbordo. É razoável e lógico exigir que a estação 
fique próxima à sede do município, tendo em vista que o transporte é naturalmente um dos maiores 
componentes do custo do serviço prestado, e a exigência da licença ambiental é decorrência da própria 
natureza do serviço. b. Preterição da contratação mais vantajosa então em vigor, que era de valor 
inferior; Também não procede a representação neste ponto, não obstante haver diferença entre os 
valores licitados e o valor do Contrato, o que supostamente indicaria vantagem econômica na 
manutenção da representante como prestadora do serviço, observa-se que, conforme consta da 
representação, o referido contrato não foi devidamente reajustado ao longo de sua execução, havendo 
inclusive discussão judicial sobre o reequilíbrio econômico financeiro da avença. Ademais, nada impede 
que a Administração licite determinado objeto enquanto vigente contrato anterior, seja para conseguir 
uma melhora na qualidade do serviço prestado, seja para obter um melhor preço. Por sinal, a limitação 
temporal das contratações públicas é uma exigência legal expressa no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. c. 
Supressão do prazo concedido por lei à representante para interposição de recurso contra a decisão 
proferida na fase de habilitação; Neste ponto, a representação é procedente, na licitação em questão, 
houve a suspensão do certame, determinada por uma medida liminar deferida em sede de mandado de 
segurança. A liminar foi concedida enquanto vigente o prazo para recurso quanto à habilitação, e após 
a perda da validade da medida o município não emitiu um ato, devidamente publicado, retomando o 
certame e consequentemente devolvendo o restante do prazo recursal. Entende-se que nessa hipótese 
era obrigatório que o município, em observância ao princípio da publicidade, desse a todos o 
conhecimento sobre a retomada do certame, oportunizando o envio de eventuais recursos. d. Violação 
dos envelopes contendo as propostas de preços sem a devida e prévia publicação da convocação para 
a sessão de abertura de propostas; Neste ponto também merece provimento a representação, todo ato 
praticado no processo de licitação deve ser devidamente publicado, para permitir a quem possa 
interessar o acompanhamento. Isso decorre naturalmente do princípio da publicidade, um dos mais 
importantes dentre aqueles que regem a administração pública. e. Desclassificação sem motivo idôneo 
da proposta da ora representante (em razão de o plano técnico sido apresentado junto aos documentos 
de habilitação, e não com a proposta comercial, conforme previa o edital). Neste ponto, a representação 
igualmente é procedente, como bem apontado pela unidade técnica, o procedimento adotado pela 
Comissão de Licitação ao desclassificar a proposta apresentada pela empresa representante feriu o 
princípio da razoabilidade, pois a apresentação do plano técnico junto à documentação de habilitação, 
e não à proposta de preço, como previa o edital, de forma alguma impediria a análise da proposta de 
preços. Apesar da procedência da representação neste ponto, deixa-se de propor a aplicação de sanção, 
considerando que a decisão adotada, apesar de incorreta, foi pautada pelo princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, que igualmente é aplicável às licitações. Acórdão nº 3633/19 - Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#4.  
 

1.1.7. Em caso de desestatização de empresa estatal, os contratos administrativos com entes 
públicos federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI da Lei nº 8.666/1993 podem 
permanecer em execução até o término de sua vigência, bem como mantidas as demais 
condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que digam respeito ao 
objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de habilitação (art. 55, inciso XIII, 
da Lei 8.666/1993). É também facultada à administração contratante a prorrogação desses 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/pdf/00341870.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/12/pdf/00341870.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#4
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contratos, desde que prevista no instrumento convocatório e demonstrado o interesse público 
e a vantajosidade da medida. Em consulta formulada ao TCU, o Presidente da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados indagou: “Quando ocorrer a 
privatização de empresa pública que preste serviços de tecnologia e comunicação ao Estado, os contratos realizados com 
dispensa de licitação entre a administração pública federal e a empresa estatal devem ser rescindidos, com a subsequente 
relicitação dos serviços? ”. Em termos práticos, questionou-se a obrigatoriedade da rescisão de ajustes 
celebrados com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993, caso as entidades estatais 
contratadas por pessoa jurídica de direito público interno venham a ser privatizadas. Em seu voto, o 
relator frisou, preliminarmente, que os motivos autorizadores da rescisão contratual estão elencados no 
art. 78 da Lei 8.666/1993, entre eles: “XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; ”. Dito isso, ponderou que, não obstante a desestatização de 
uma empresa estatal implique sérias modificações na estrutura e na finalidade da sociedade, que deixa 
de se vincular aos imperativos da segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo que motivou a 
sua criação, a decisão pela extinção do contrato antes firmado “está sujeita à verificação pela pessoa jurídica 
contratante da presença da condição especificada na parte final do dispositivo supramencionado, ou seja, da prejudicialidade 
da execução do contrato”. Portanto, segundo o relator, a delimitação do que vem a configurar “prejuízo à 
execução do contrato”, no caso de desestatização da empresa contratada, “depende do exame das especificidades 
de cada situação, ou seja, das circunstâncias de cada situação concreta”. Destarte, a decisão pela rescisão da avença 
“deve ser objeto de motivação, sendo necessário o contraditório e a ampla defesa do interessado se a Administração optar 
pela extinção do ajuste”. O relator concordou com a assertiva da unidade técnica de que a continuidade da 
execução desses contratos, até o término de sua vigência, “estaria condicionada à manutenção das demais 
condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as que disserem respeito ao objeto contratual, à prestação de 
garantia e aos requisitos de habilitação a serem mantidos pela contratada no decorrer da execução contratual, nos termos 
do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”. Divergiu, todavia, da conclusão de que, ocorrendo a 
desestatização da empresa contratada, não seria mais cabível a prorrogação do contrato, ainda que haja 
previsão expressa nesse sentido. Para o relator, a dilação de qualquer contrato administrativo “não está 
atrelada à presença dos fundamentos da contratação original, mas sim da satisfação de três requisitos: previsão no 
instrumento convocatório, interesse público e vantajosidade da medida”. Comprovadas tais condições, não haveria 
óbice a que a administração contratante promovesse a prorrogação da avença mediante decisão 
fundamentada. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu responder ao consulente que: I) 
“em caso de desestatização de empresa estatal, nos termos do art. 2º, § 1º, alínea ‘a’, da Lei 9.491/1997, os contratos 
administrativos firmados com entes públicos federais com base no art. 24, incisos VIII e XVI, da Lei 8.666/1993 
podem permanecer em execução até o término de sua vigência, desde que ausente a situação de prejudicialidade especificada 
na parte final do inciso XI do art. 78 da referida lei”; II) “a continuidade da execução desses contratos até o término de 
sua vigência está condicionada à manutenção das demais condições estabelecidas originalmente no ajuste, especialmente as 
que disserem respeito ao objeto contratual, à prestação de garantia e aos requisitos de habilitação a serem mantidos pela 
contratada no decorrer da execução contratual, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”; e III) “é 
facultada à Administração contratante a prorrogação desses contratos, desde que prevista no instrumento convocatório e 
demonstrados o interesse público e a vantajosidade da medida”. Acórdão 2930/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCU, Licitações e Contratos, nº 382, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.   

1.1.8. A participação de associação civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida 
quando o objeto da avença estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos 
da entidade. Em processo de representação formulada ao TCU, questionou-se a possibilidade jurídica 
da participação em pregão eletrônico – promovido pela 1ª Circunscrição Judiciária Militar visando à 
contratação de serviços continuados de apoio administrativo – de associação civil sem fins lucrativos, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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que fora vencedora e habilitada do certame. O questionamento teve por base o conteúdo do art. 53, 
caput, do Código Civil, segundo o qual as associações são constituídas “pela união de pessoas que se organizem 
para fins não econômicos”. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público de Contas concluíram pela 
procedência parcial da representação, sob o argumento de que o mencionado dispositivo não proíbe 
incondicionalmente a participação de entidades civis sem fins lucrativos em licitações, mas sua 
contratação pelo Poder Público somente é admitida quando o objeto da avença estiver em 
conformidade com os objetivos estatutários específicos da contratada, conforme a jurisprudência do 
TCU. Em seu voto, o relator destacou que, de fato, não se deve conferir interpretação literal e restritiva 
à expressão “para fins não econômicos” contida no art. 53 do Código Civil, haja vista que o art. 54, inciso 
IV, do mesmo código dispõe que o estatuto das associações deverá obrigatoriamente indicar “as fontes 
de recursos para sua manutenção”. Além disso, continuou o relator, a Lei 8.666/1993, em seu art. 24, inciso 
XX, permite a contratação direta, por dispensa de licitação, “de associação de portadores de deficiência física, 
sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado”, 
donde concluiu que “as disposições do art. 53 do Código Civil não vedam a que Administração Pública contrate 
associação civil sem fins lucrativos”. O relator ponderou, no entanto, que, se as normas de regência e a 
jurisprudência do TCU exigem que o objeto do contrato administrativo, nesses casos, não implique 
desvio de finalidade da associação sem fins lucrativos, “é logicamente certo que o estatuto da contratada deva ter 
objetivos específicos, que lhe confiram uma identidade institucional, uma singularidade de propósitos, condição sine qua 
non para que se estabeleça, com razoável precisão, o nexo que se exige entre objetivos institucionais e objeto contratual.”. 
Retomando o caso concreto, o condutor do processo deixou assente que as disposições estatutárias da 
associação em tela, embora invocadas por esta e pelo órgão fiscalizado como fundamento para a 
contratação questionada, “possuem conteúdo demasiadamente aberto, o que, em tese, permitiria adequar sua 
finalidade institucional a praticamente qualquer objeto de terceirização de serviços pretendidos pela Administração”, 
tornando assim inócua a exigência de nexo específico entre o objetivo institucional da associação civil 
e o objeto do contrato administrativo. Ressaltou ainda que esse nexo específico é necessário para 
estabelecer um “discrimen mínimo entre as associações sem fins lucrativos e as sociedades empresariais, em relação às 
possibilidades de contratação com a Administração Pública”. Do contrário, “estar-se-iam criando condições não 
isonômicas entre ambas as espécies de licitantes, pois os primeiros, com menor carga tributária, ingressariam em uma 
ampla gama de certames em condições privilegiadas em relação aos últimos”. Nos termos da proposta do relator, 
“tendo em vista que os objetivos genéricos consignados no estatuto da associação não permitem estabelecer o necessário e 
preciso vínculo com o objeto da contratação, sob pena de desvio de finalidade da referida associação civil sem fins lucrativos”, 
o Plenário decidiu considerar parcialmente procedente a representação e fixar prazo para que o órgão 
“anule o ato administrativo que habilitou irregularmente a associação no aludido pregão, bem como os demais atos dele 
porventura decorrentes”. Acórdão 2847/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações 
e Contratos, nº 382, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm.   

1.1.9. Consulta. Município. Contratação de empresa jornalística. Divulgação de atos oficiais. 
Meio eletrônico exclusivamente. Necessidade de previsão em Lei Municipal. Prejulgado. 
Remessa. O TCE/SC conheceu de consulta oriunda do Presidente da Câmara de Vereadores de 
Capinzal, acerca da “necessidade de contratação de empresa jornalística para complemento de 
divulgação dos atos oficiais da Câmara e a forma de contratação, bem como se as divulgações no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina suprem a referida necessidade”. A análise teve como objeto 
possibilidade da Câmara de Vereadores de Capinzal veicular a publicidade oficial e institucional da 
Câmara de Vereadores exclusivamente por meio eletrônico/digital na rede mundial de computadores, 
a exemplo do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. O Relator respondeu a Consulta com o 
entendimento firmado no Prejulgado 2175, ou seja, em síntese, “TCE/SC entende possível que a 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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_____________________________________________________________________________________________ 
RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 
Página 23 de 104 

publicidade oficial seja feita exclusivamente por meio eletrônico/digital desde que esse meio seja 
definido em lei municipal sem afronta à Lei Orgânica, e que as publicações que demandarem 
publicidade por outros meios por força de legislação específica sejam assim promovidas de acordo com 
as normativas que as exigirem”. O Relator ainda destacou a parte final do prejulgado, mais 
especificamente o item 4, o qual contempla “a preocupação expressa no parecer acerca da exigência de 
publicidade em meio físico exigida por leis específicas”. “Cabe ainda recomendar prudência e análise 
criteriosa dos meios de publicidade que vierem a ser adotados pelo Legislativo Municipal tendo em 
vista a manifestação do Assessor Jurídico sobre o limitado acesso dos munícipes à rede mundial de 
computadores (internet), observou o Relator. Por fim destacou que “a publicidade e a transparência 
dos atos e ações da administração pública devem nortear a escolha da forma de divulgação para além 
do formal atendimento aos dispositivos legais e interpretações deles decorrentes. Assim, o gestor 
público deve atender o mandamento legal sem descuidar da eficiência e abrangência da divulgação das 
informações, sempre visando dar conhecimento ao maior número possível de cidadãos”. Ainda, extrai-
se da ementa do voto do Relator: “Consulta. Matéria objeto de prejulgado. Consulente. Cientificação. 
Quando a matéria objeto de consulta já estiver sido tratada em prejulgado emanado pela Corte, é 
suficiente a cientificação do Consulente acerca do referido pronunciamento, que poderá ser facilmente 
consultado no site do Tribunal”. @CON 18/00499687, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
67, disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.1.10. Representação. Contrato. Concorrência. Serviços Laboratoriais. Não Pagamentos. 
Denúncia. Ilegitimidade. Recebimento como Representação. Precedentes. Ausência do 
Requisito de Admissibilidade. O TCE/SC reconheceu a ausência do cumprimento dos requisitos 
de admissibilidade para análise da Representação formalizada por empresa privada, relatando supostas 
irregularidades na execução de Contrato firmado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, cujo objeto 
é a prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clinicas para as unidades do Estado. 
Tratam-se de autos de Representação informando que a SES não vem realizando os pagamentos 
devidos em contraprestação aos serviços efetivados. Foi apontado que a empresa fez investimentos 
para elevar a qualidade dos serviços, bem como adquiriu maquinários de alto custo, a fim de prestar um 
serviço de excelência, mas a contratante não vem honrando os pagamentos. Preliminarmente, o Relator 
discordou do entendimento da Diretoria Técnica de que a empresa na qualidade de pessoa jurídica de 
direto privado com fins lucrativos não está legitimada a propor denúncia perante este Tribunal de 
Contas, nos termos do art. 65 da Lei Complementar n. 202/00. E, ainda, que a representante não trouxe 
aos autos os documentos estabelecidos no inciso II, do § 1°, do art. 96 do Regimento Interno, que 
determina a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, o comprovante de inscrição no CNPJ e 
documentos hábeis a demonstrar os poderes de representação, acompanhados de documento oficial 
com foto de seu representante legal. Sobre a legitimidade da representante para propor denúncia, o 
Relator entendeu que ainda que a empresa interessada tenha nomeado sua peça inicial como denúncia, 
tal equívoco não impede que esta Casa conheça do expediente como representação, nos termos do 
disposto no art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/93. O Relator ainda destacou que, independente do nome 
atribuído à peça inicial, “o expediente deve tramitar nesta Casa como representação, portanto, correta 
a sua autuação desde o início do processo”. Citou a título de exemplo os processos: @REP – 
16/00470561, @REP – 16/00325200, @REP – 16/00008744 e REP – 15/00577925. Quanto aos 
documentos que comprovam os atos constitutivos da pessoa jurídica e de seu representante, exigidos 
pelo inciso II, do § 1°, do art. 96 do Regimento Interno, o Relator lembrou que “este Tribunal em 
diversos processos vem relativizando essa falha e adotando como alternativa a fixação de prazo para 
que o representante providencie a juntada dos documentos faltantes, não ensejando de início a nulidade 
do processo”. “Observo que este Tribunal de Contas tem possibilitado a continuidade do processo, 
oportunizando ao representante a apresentação da documentação faltante a posteriori, quando a análise 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800499687
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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de mérito se mostrar imprescindível”, complementou o Relator. Contudo, o Relator levou em 
consideração uma peculiaridade a respeito dos fatos noticiados pela representante, pois “de acordo com 
a peça inicial fica claro que a empresa veio a esta Corte de Contas oferecer denúncia buscando a adoção 
de providências por parte deste órgão administrativo com relação ao não pagamento pela Secretaria 
Estadual de Saúde das parcelas devidas em contraprestação aos serviços efetivados por conta do 
Contrato n.721//2013, o que está lhe gerando diversos prejuízos. Ademais, alega que a Secretaria 
Estadual suprimiu a incidência de reajuste do contrato por meio de aditivo ao contrato”. Observou o 
Relator a falta de interesse da sociedade catarinense no feito, “tal como alegou a representante ao final 
do seu pedido, uma vez que busca a defesa de seus direitos individuais como prestadora dos serviços 
ao ente público, ou seja, requer providências desta Casa para que a Unidade Gestora realize os 
pagamentos devidos”. “Embora a Secretaria Estadual de Saúde esteja no rol de jurisdicionados desta 
Casa e o contrato firmado entre as partes possa ser objeto de análise, conforme autoriza a Lei de 
Licitações, este Tribunal não pode ser acionado para o resguardo de direito privado, incumbindo esta 
medida ao Poder Judiciário”, enfatizou o Relator. O Relator ainda entendeu que o processo não deve 
prosseguir para “apurar ‘suposta’ quebra de ordem cronológica por parte da Administração Pública, 
tendo em vista que tal fato não foi ventilado pela representante, tampouco foi trazido ao processo 
qualquer indício de prova de que tal irregularidade tenha efetivamente ocorrido”. Desta feita, concluiu 
o Relator pelo não conhecimento da representação, “resguardado o direito da empresa de buscar os 
valores devidos administrativamente ou judicialmente”. @REP – 18/01235721, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.1.11. Tomada de Contas. Convênio. Prejudicial de Mérito. Prescrição da Pretensão Punitiva. 
Ocorrência. Comprovação da Aplicação dos Recursos Repassados. Contas Regulares, com 
Ressalva. 1. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará está sujeita à prescrição 
quinquenal. 2. A possibilidade de se aferir a correlação dos recursos estaduais transferidos com a 
execução do objeto conveniado enseja a aprovação das contas. 3. Devem ser julgadas regulares, com 
ressalva, as contas conveniais que evidenciarem impropriedade ou outra falta de natureza formal da 
qual não resulte danos ao Erário. Acórdão nº 58.926, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.1.12. Tomada de Contas. Convênio. Remessa Intempestiva. Ausência de Licitação e Cotação 
de Preços. Não comprovação do nexo causal. Irregularidade. Débito. Multas. 1. A prestação de 
contas fora do prazo regimental enseja a aplicação de multa-coerção ao responsável, nos termos do art. 
83, inciso VIII, da LOTCE/PA. 2. A ausência injustificada de processo licitatório e de cotação de 
preços impossibilita a averiguação acerca da observância do princípio constitucional da isonomia e da 
busca da contratação mais vantajosa, preceitos indispensáveis ao atendimento do interesse público. 3. 
A não comprovação do nexo causal entre os documentos de despesa e os recursos do convênio torna 
exigível o ressarcimento do respectivo montante ao Estado. 4. Contas irregulares com imputação de 
débito e multas. Acórdão nº 58.927, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.13. Denúncia. Processo Licitatório. Irregularidades. Concessão de Medida Cautelar. 
Suspensão da Execução do Contrato. Indícios de Restrição Indevida à Competitividade 
Decorrente de Exigências Ilegais. Configuração do Fumus Boni Juris e do Periculum in Mora. 
Notificação do Agente Público Responsável. 1. A Constituição Federal atribuiu à União a 
competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, de modo que não se 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1801235721
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mostra admissível que norma estadual venha a estabelecer novos requisitos, não previstos na legislação 
federal, que, em uma primeira análise, acabam por restringir a competitividade do certame. 2. A previsão 
de que somente poderá participar da licitação empresa que possua atestado de qualificação emitido 
conforme critérios estabelecidos no Regime do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e 
Obras do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H, não encontra 
amparo na Constituição ou na Lei de Licitações. 3. Ilegalidade da exigência, em nome da empresa 
licitante, de atestado de capacidade técnico-operacional devidamente registrado/chancelado no CREA 
ou CAU da região onde os serviços forem executados. Vedação expressa na Resolução nº 1.025/2009 
da CONFEA. Acórdão nº 59.093, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.14. Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Licitação e Cotação de Preços. 
Comprovação Parcial do Nexo Causal. Irregularidade. Débito. Não aplicação de Multas. 
Prescrição de Pretensão Punitiva. 1. A ausência injustificada de processo licitatório e de cotação de 
preços impossibilita a averiguação acerca da observância do princípio constitucional da isonomia e da 
busca da contratação mais vantajosa, preceitos indispensáveis ao atendimento do interesse público. 2. 
A comprovação parcial do nexo causal entre os documentos de despesa e os recursos do convênio 
torna exigível o ressarcimento do montante a descoberto ao Estado. 3. A ocorrência da prescrição 
quinquenal fulmina a pretensão punitiva. 4. Contas irregulares com imputação de débito. Acórdão nº 
59.094, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.15. Consulta. Organização Social. Qualificação no âmbito do Ente Federado Contratante. 
Contratação Direta por Dispensa de Licitação. Prestação de Serviço do Contrato de Gestão 
Prévio. Possibilidade. Inexigibilidade. Comprovada Inviabilidade de Competição. 
Qualificação da Organização Social por Outro Ente. Possibilidade. 1. A licitação é dispensável 
para contratos com organizações sociais, assim qualificadas pelo próprio ente federado contratante, 
quando se tratar de prestação de serviços relacionados às finalidades da entidade, contempladas no 
contrato de gestão prévio, de acordo com o art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93. 2. A contratação de 
organização social com fundamento em inexigibilidade só será possível caso comprovada a 
inviabilidade de competição, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, se sua qualificação for 
concedida por outro ente federado, se caracterizado a natureza técnica do serviço ou a inexistência de 
qualquer outro prestador de serviço, público ou privado, no país. 3. É indispensável, ainda, que o 
procedimento de qualificação e a celebração de contrato de gestão sejam conduzidos de forma pública, 
objetiva e impessoal, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal, conforme decidiu o STF 
na ADI 1.923.  Acórdão nº 19.124, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.1.16. Representação. Compra de passagens áreas sem intermediação. Uso de credenciamento 
para aquisição. Inexistência de ilegalidade ou irregularidade pelos representados. 
Improcedência. 1. O objeto da representação é ato revestido de legalidade, amparado por normativos 
estaduais e federais. A escolha da forma de aquisição de passagens aéreas pela administração encontra-
se dentro da esfera discricionária do gestor, a qual deve ser efetivada mediante a ponderação de questões 
de cunho estrutural, administrativo e financeiro de cada ente estadual, de modo que restam ausentes 
ilegalidades ou irregularidades aptas subsidiar o cabimento da presente representação. 2. Representação 
conhecida e improvida, com expedição de recomendação aos Órgãos Governantes Superiores do 
Estado do Pará, a fim de que, preferencialmente articulados entre si, estabeleçam estudos com vistas a 
debater um plano de ação acerca da viabilidade econômica e operacional em se proceder à aquisição de 
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passagens aéreas, nos termos em que desenvolvido pelo Governo Federal (Ministério do 
Planejamento). Acórdão nº 59573, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.1.17. Consulta formulada em tese. Preenchimento dos requisitos regimentais. 
Admissibilidade. Questionamento acerca da possibilidade de contratação, mediante 
inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, I, da Lei 8.666/93, em relação à empresa 
anteriormente contratada para o mesmo objeto. O fracasso no certame não justifica a contratação 
de empresa anteriormente contratada para o mesmo objeto por inexigibilidade de licitação prevista no 
art. 25, I da Lei nº. 8.666/93. Resolução nº 19.146, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.1.18. Tomada de Contas. Convênio. Grave infração à norma legal. Nexo causal. Confirmação 
parcial. Irregularidade das Contas. Débito. Multas. 1. A ausência do regular processo de dispensa 
da licitação configura grave infração à norma legal capaz de ensejar a irregularidade das contas e 
aplicação de penalidade. 2. É devida a glosa parcial das despesas realizadas, cujos elementos 
comprobatórios evidenciam falhas aptas a comprometer a aferição do respectivo nexo causal com os 
recursos conveniais. 3. Contas irregulares, com glosa parcial. Acórdão nº 59.655, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.19. Representação. Aquisição de Medicamentos. Regulação de Mercado. Tetos e Preços. 
Anulação de empenho. Atos discricionários. Parcial procedência. Recomendação. 1. A Lei 
Federal n. 10.742/2003, definiu normas de regulação para o setor farmacêutico e criou a Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, que, no exercício da competência que lhe foi 
conferida, define os tetos de preços pelos quais um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode 
comercializar no mercado brasileiro de forma geral e nas vendas para o setor público. 2. Não se pode 
inferir que uma anulação de empenho, com a realização de um novo empenho no exercício seguinte, 
se deu de forma indevida quando a Nota Fiscal que indica a entrega das mercadorias sequer havia sido 
emitida e a nota de empenho do estorno cita como seu motivo o ajuste de fonte. 3. Determinar ao 
gestor público para que em futuros procedimentos licitatórios, envide esforços visando à sua conclusão 
em prazo razoável, a fim de que sejam evitadas contratações diretas emergenciais, adentra na esfera de 
discricionariedade da Administração, escapando à interveniência da atividade fiscalizatória desta Corte 
de Contas. 4. Representação julgada parcialmente procedente, com recomendação. Acórdão nº 59.749, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.20. Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Contas Irregulares. Licitação. 
Pregão presencial. Modalidade indevida. Publicação. Aviso do Edital. Especificação do objeto 
licitado. Convênio. Contrapartida. Previsão e aplicação. Obrigatoriedade. Não provimento. 1. 
Na aquisição de bens e serviços comuns com recursos públicos estaduais decorrentes de convênios é 
obrigatória a adoção da modalidade licitatória de pregão eletrônico, salvo justificativa devidamente 
circunstanciada pelo gestor, conforme determina o art. 4º, caput, e § 1º do Decreto estadual n. 
2.069/2006. 2. A publicação do aviso do edital na Imprensa Oficial deve apresentar definição precisa, 
suficiente e clara do objeto licitado, em observância, dentre outras razões, ao caráter competitivo do 
certame e à transparência necessária aos controles institucional e social (art. 9º, inciso II, da Lei n. 
6.474/2002 e art. 18, § 2º do Decreto n. 2.069/2006). 3. É obrigatória a exigência de contrapartida nas 
transferências voluntárias, de modo que a ausência de integralização dos respectivos recursos 
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caracteriza grave infração à norma legal apta a atrair o direito ao ressarcimento dos recursos que 
substituíram a prestação financeira assumida pelo partícipe omisso. 4. Recurso conhecido, porém, no 
mérito, não provido. Acórdão nº 59.783, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.21. Consulta. PRODEPA. Empresa Pública. Adesão. Sistema de Registro de Preços 
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de outro Ente Federativo. 
Possibilidade. Consulta deve ser formulada em tese. 1. Empresas públicas dependentes, para 
aquisição de bens e serviços comuns ligados a sua atividade meio, poderão aderir à ata de registro de 
preços da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de outros entes federativos, pois como 
disposto no parágrafo único do art. 17 do Decreto Estadual n° 2.121/2018, deverão atender ao 
insculpido no Decreto Estadual n° 1.887, de 7 de novembro de 2017 em seu artigo 24 e seus parágrafos, 
impondo as seguintes condições: (l)que seja devidamente justificada a vantagem da adesão; (2) seja 
concedida a concordância pelo Órgão Gestor do SRP; (3)que haja a concordância do Fornecedor 
beneficiário; (4) que não resulte qualquer prejuízo para o cumprimento do disposto na Ata de Registro 
de Preços; e (5)que seja demonstrada a inexistência de Ata de Registro de Preços do Estado do Pará 
com objeto similar e com possibilidade de adesão. 2. A Consulta deve ser realizada em tese, 
demonstrando dúvida do jurisdicionado em relação à aplicação de normas, estando dissociada do caso 
concreto, sob pena de subverter a lógica constitucional e transformar a Corte de Contas em órgão de 
assessoria jurídica da Administração Pública, situação incompatível coma lógica imposta pela Carta 
Magna. Acórdão nº 19.156, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.22. Denúncia, com Medida Cautelar. Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 
008/SESPA/2019. Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de 
Agendamento de Viagens Destinadas ao Programa de Tratamento de Fora do Domicílio. 
TCDF do Estado do Pará. Violação do Decreto Estadual nº 1.106/2014. Direcionamento do 
Processo para Benefício de Empresas Específicas. Não comprovação. Improcedência da 
representação. Anexação à prestação de contas de gestão da SESPA. 1. Ausência de ilegalidade 
na realização de procedimento licitatório paralelo ao da Secretaria de Estado e Administração, visto 
tratar-se de exceção prevista no Decreto Estadual nº 1.106/2014. 2. Improcedência da representação 
ante a falta de elementos que configurem ilegalidade. 3. Anexação da presente representação, para que 
seja considerada na Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Saúde Pública do exercício. 
Acórdão nº 59.879, Boletim de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.1.23. Representação da Lei nº 8.666/93, art. 87, inciso III. Cláusula restritiva. Inclusão no 
cadastro dos impedidos de licitar. Pareceres uniformes. Pela procedência parcial sem 
aplicação de multas. Recomendações. Procedência parcial da Representação para fins de expedir 
recomendação ao Município para que nas futuras licitações seja retirada dos editais licitatórios a cláusula 
que exclui da participação nos certames empresas que constam no cadastro dos impedidos de licitar 
por outros entes do poder público, tendo em vista o entendimento deste Tribunal de que as sanções 
previstas no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, se restringem ao ente que as aplicou. Acórdão nº 
4054/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.1.24 Representação da Lei nº 8.666/93. Transporte escolar. Procedência parcial. Exigência 
de firma reconhecida para comprovação de autenticidade. Lei nº 13.726/2018. Recomendação. 
Em relação à exigência de firma reconhecida para comprovação de autenticidade, entendo, assim como 
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a Unidade Técnica e o Ministério Público, que o edital não deixou claro que isto seria exigido somente 
em face da apresentação de cópias de documentos pelos licitantes. Em vários itens do edital é feita 
menção a esta exigência sem que se restrinja a apresentação de cópias. Configurada está a irregularidade 
em razão do teor do art. 3º, e incisos, da Lei nº 13.726/2018, que dispensa, em regra, tal exigência. 
Assim, a representação é parcialmente procedente. Em razão do exposto, voto pela procedência parcial 
da representação para recomendar ao Município que dê cumprimento à Lei n.º 13.726/2018, deixando 
de limitar a autenticidade dos documentos à certificação emitida por cartórios. Acórdão nº 4070/2019- 
Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.1.25. O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a partir de 
dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes: a data-limite para apresentação da 
proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta referir (art. 40, inciso XI, da Lei 
8.666/93; art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001; e art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal). Auditorias 
realizadas utilizando a sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), tendo por escopo 
verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal 
administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), identificaram, entre 
outros achados, “falhas no reajustamento de preços contratuais”, consistentes na divergência entre as cláusulas 
que regiam o reajustamento dos preços e a metodologia efetivamente adotada pelo Dnit. Em regra, os 
contratos adotavam como início do prazo de um ano para o reajustamento a data-limite para 
apresentação da proposta, ao mesmo tempo em que a fórmula prevista no contrato para o cálculo do 
reajustamento considerava “como data-base inicial para o índice de preço o mês do orçamento do Dnit”. Na prática, 
os reajustamentos eram realizados após decorrido um ano da data do orçamento. As equipes de 
fiscalização apontaram que os contratos teriam sido reajustados de modo antecipado, em período 
inferior ao fixado no edital da licitação e no instrumento contratual decorrente. A unidade instrutiva 
formulou então proposta de determinação ao Dnit para que a entidade revisasse seu edital-padrão e 
anexos, estabelecendo que o marco inicial para a contagem do prazo de reajustamento fosse a data do 
orçamento do Dnit, e não a data da proposta. Em seu voto, divergindo parcialmente da unidade técnica, 
o relator assinalou que a interpretação sistemática das normas que regem a matéria (art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001 e art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993), bem 
como a jurisprudência do TCU (Acórdão 424/2005 Plenário e Acórdão 1941/2006 Plenário), acenam 
no sentido de que o reajustamento é devido após transcorrido um ano, contado a partir de dois possíveis 
termos iniciais: a data-limite para apresentação da proposta ou a data do orçamento a que a proposta 
se referir. E frisou: “essas duas alternativas são excludentes”. Para ele, além de a redação das cláusulas 
contratuais que tratavam do reajustamento mostrar-se “ambígua e conflitante com a legislação”, a observância 
literal do disposto nos editais e nos contratos poderia acarretar ônus indevido às contratadas, que teriam 
de manter os preços de suas propostas por prazos muito superiores a um ano, tendo em vista a 
defasagem da data-base do orçamento do Dnit em relação à data de apresentação das propostas. 
Segundo o relator, a situação descrita “se constitui mais em uma falha contida nas cláusulas editalícias e contratuais 
do que em uma irregularidade no procedimento de reajustamento efetivamente realizado pelo Dnit”. Em relação à 
proposta de determinação ao Dnit, formulada pela unidade instrutiva, o relator ponderou que, no 
julgamento de uma das fiscalizações que compuseram a FOC, o Tribunal já havia prolatado, mediante 
o Acórdão 1016/2019 Plenário, a seguinte deliberação diante do mesmo achado em questão: “(...) 
determinar à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais que, no prazo de 60 dias, revise o 
conteúdo de seu edital padrão e anexos no que tange aos critérios de reajuste, devendo uniformizar e compatibilizar as 
cláusulas do edital com a fórmula de reajuste no que se refere ao marco inicial adotado para a contagem do prazo, quer 
seja a data prevista para apresentação da proposta ou a data do orçamento do DNIT a que essa proposta se referir, em 
observância ao art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993”. A despeito de a determinação ter sido endereçada 
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apenas à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais, a resposta da autarquia em 
atendimento à deliberação evidenciou, para o relator, que já teriam sido adotadas medidas também no 
âmbito das coordenações de sede do Dnit, nos seguintes termos: “a Coordenação-Geral de Manutenção e 
Restauração Rodoviária esclareceu que a Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações havia promovido alterações na 
minuta de edital de pregão de prestação de serviços comuns de engenharia. Dentre as alterações, solicitou-se à Procuradoria 
Federal Especializada parecer quanto à alteração do reajuste ‘a partir do mês-base/data-base do orçamento constante do 
Edital e seus anexos’ e optou-se por inserir a fórmula de reajuste na minuta de termo de referência padrão”. Destarte, 
o relator considerou desnecessária nova determinação com teor semelhante ao do Acórdão 1016/2019-
TCU-Plenário, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão nº 83/2020-Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCU Licitações e Contratos nº 383, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.  

1.1.26.Contrato Administrativo. Parecer em Consulta TC nº 24/2019-Plenário. Sobre reajuste e 
repactuação de contrato administrativo e a possibilidade de concessão automática ou 
mediante requerimento, bem como sobre a possibilidade de ocorrência de preclusão de 
pagamento retroativo. Trata-se de consulta formulada pelo chefe do Poder Executivo do Município 
de Muniz Freire, trazendo questionamentos relacionados ao reajustamento de contratos 
administrativos. O Plenário, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos 
seguintes termos à unanimidade: 1. O exercício ao direito de reajustamento, em sentido amplo, após 12 
(doze) meses de vigência contratual como instituto de manutenção da equação econômico-financeira 
do contrato e com previsão editalícia é absoluto e automático? O Reajuste em sentido amplo é gênero 
do qual o reajuste em sentido estrito e a repactuação são espécies. Neste sentido, pode-se afirmar que 
o reajuste em sentido estrito poderá, desde que previsto expressamente em edital e no contrato ser 
automático, o que significa dizer que esse não é um direito absoluto, eis que depende de preenchimento 
do requisito mencionado. De outro lado, em se tratando de repactuação, não poderá, em nenhum caso, 
ser automática, ainda que haja previsão contratual e em edital, eis que, sempre dependerá de 
requerimento do contratado, demonstrando a efetiva variação de preços da planilha, que é requisito 
indispensável a mesma. 2. De quem é a iniciativa para requerer o reajuste de preço após 12 (doze) meses 
de vigência do contrato? Da Administração Pública ou da empresa contratada? A iniciativa para 
requerer o reajuste de preço, após 12 meses de vigência do contrato, é do contratado, que é quem vai 
se beneficiar do reajuste, a não ser que, conforme mencionado, haja previsão contratual, para os casos 
de reajuste em sentido estrito, afirmando expressamente que este deve ser automático e, portanto, 
independe de requerimento. O mesmo não pode ocorrer nos casos de repactuação, uma vez que, este 
jamais será automático. 3. Se transcorrido o prazo de 12 (doze) meses do contrato e a empresa 
concordar em assinar aditivos de prazo sem questionar o reajuste de preço, ocorre preclusão tácita por 
ter praticado ato incompatível com seu exercício? Nos casos de repactuação, que são necessariamente 
precedidas de solicitação do contratado, se não for realizado o requerimento, acompanhado de 
demonstrações de planilhas de custos, conforme previsto, durante a vigência do contrato, haverá a 
preclusão lógica tácita, com a assinatura de aditivos PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência Anual 
2019 | TCE-ES 6 contratuais ou com o encerramento do contrato. Do mesmo modo, ocorrerá, nos 
casos de reajuste em sentido estrito, quando dependerem de requerimento, em razão da inexistência de 
previsão contratual no sentido de ser o mesmo automático. 4. Passados mais de doze meses contados 
da data da apresentação da proposta é possível a concessão do reajuste retroativo aos três anos 
anteriores em que o contrato não foi reajustado? Para a repactuação, espécie de reajuste em sentido 
amplo, conforme já explicitado, o artigo 41, da Instrução Normativa do Ministério Planejamento 
Orçamento e Gestão/Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação nº 02/2008, expressamente 
prevê. Observa-se, que o dispositivo permite a concessão retroativa para repactuação, quando envolver 
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custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, 
que contempla data de vigência retroativa, sendo que a norma restringe a sua ocorrência exclusivamente 
aos casos que motivaram a retroatividade. Assim, tendo sido a norma extremamente restritiva, 
pontuando os casos em que a retroatividade é admissível, não pode esta ser interpretada de modo 
amplo, de forma a abranger também os casos de reajustes em sentido estrito ou mesmo os casos de 
repactuação, que não atendem a previsão normativa. 5. Apesar de o parecer vinculante AGU/JTB 
01/2008, tratar especificamente de repactuação é razoável utilizar o seu embasamento jurídico, por 
analogia ao reajuste de preços? Tratando-se os institutos de espécies do gênero reajuste em sentido 
amplo é possível afirmar, que embora institutos diversos possuem características próximas. Deste 
modo, para aplicar, por analogia, o referido parecer, que diz respeito à repactuação, faz-se necessário 
observar, em cada previsão nele contida, se os seus fundamentos se adequam aos casos de reajuste em 
sentido estrito, em razão da semelhança dos argumentos nele contidos, que demonstrem que poderiam 
ser utilizados também para os casos de reajuste em sentido estrito. É o que ocorre, por exemplo, com 
o instituto da preclusão, já apreciado. Parecer em Consulta TC nº 24/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.27. Contrato Administrativo. Os acréscimos e supressões contratuais, limitados a 25% 
devem ser calculados sobre o valor de cada contrato celebrado, quando originado de licitação 
realizada em lotes, e não sobre o procedimento licitatório como um todo. Tratam os autos de 
Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC n. 1204/2017-Primeira Câmara, que 
condenou o recorrente, então Prefeito de Marilândia/ES, ao pagamento de multa individual e ao 
ressarcimento em face da manutenção de irregularidade referente à formulação de aditivo de contrato 
acima do limite legal. O relator entendeu que assiste razão à área técnica, ao Ministério Público de 
Contas e ao relator do julgamento originário no que tange à tese de que os acréscimos e supressões, 
limitados a 25%, devem ser calculados sobre o valor de cada contrato derivado das divisões internas 
estabelecidas no edital. Segundo a relatoria, isso decorre do fato da redação dos dispositivos previstos 
na Lei Federal n. 8666/93, que tratam da matéria, fazerem referência expressa ao “contrato”, devendo, 
portanto, serem interpretados restritivamente. O exemplo trazido pelo relator são as possibilidades de 
alterações qualitativas e quantitativas nos termos do art. 65, da referida lei, pois, “vislumbrando tratar-
se de procedimento licitatório realizado em lotes, seria totalmente descabida a aceitação de alterações 
qualitativas ou quantitativas que não se referissem diretamente ao contrato celebrado com um dos 
fornecedores, permitindo-se que o cálculo do percentual previsto em lei se realizasse sobre a totalidade 
do certame.(...) Caso, então, a divisão prevista versasse sobre item com preço unitário diferenciado, o 
resultado do percentual aplicado poderia ensejar a desvirtuação da própria parcela, seja em seu preço, 
seja em seu quantitativo, permitindo-se que um pequeno componente do todo passasse a figurar, em 
termos de relevância qualitativa ou quantitativa, em item extremamente representativo”. Concluiu então 
pela manutenção do acórdão recorrido quanto à essa questão. O Plenário decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a referida irregularidade, 
redimensionando a multa aplicada. Acórdão 1413/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência 
TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.28. Licitação. É regular a exigência do cadastro no DER e do Certificado de Registro 
Nacional de Transportador Rodoviário de Carga – RNTRC e ANTT como requisitos de 
habilitação em licitação para serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
Trata-se de representação em face da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, alegando a existência de 
irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2019, cujo objeto era o registro de preços para 
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contratação de empresa especializada em serviços de transporte de passageiros intramunicipal, 
intermunicipal e interestadual, para atender demandas da Secretaria. O representante arguiu que o 
registro da empresa licitante junto à ANTT e ao DER-ES deveria ser exigido somente no momento da 
contratação e não na fase de habilitação. O relator entendeu que, tendo em vista o objeto a ser 
contratado, não configura restrição à competitividade, nem exigência descabida ou desarrazoada as 
exigências de cadastro no DER/ES e de apresentação do Certificado de Registro Nacional de 
Transportador Rodoviário de Carga (RNTRC) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) na fase de habilitação, pois trata-se do exercício de atividade de transporte interestadual e 
intermunicipal cuja competência de fiscalização cabe à ANTT e ao DER/ES, respectivamente, 
previstas em lei. Diante disso entendeu o relator pela improcedência do pleito, em consonância com a 
área técnica e com o Ministério Público de Contas. O Plenário decidiu, por unanimidade, conhecer a 
representação e, no mérito, pela sua improcedência. Acórdão 1416/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.29. Licitação. A exigência de comprovante de propriedade do sistema de informação não 
pode ser exigida como condição para habilitação, sendo possível sua exigência, contudo, para 
formação de pontuação técnica, objetivando a definição da proposta vencedora. Trata-se de 
Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 865/2015, 
relativo a auditoria realizada na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 
2008, em que se apontou exigência indevida no Convite nº 07/2008, relacionada à necessidade de 
comprovação, pela empresa licitante, da propriedade dos sistemas a serem licitados, prevendo, além 
disso, pontuação distinta para os proprietários dos referidos sistemas. Sobre a questão o relator 
entendeu que não houve violação ao disposto na Lei n° 8.666/1993, por que, nos termos do 
entendimento do TCU e do STF, “a exigência de comprovante de propriedade do sistema de 
informação não pode ser exigida como elemento desclassificatório de habilitação, sendo possível, 
contudo, para a formação de pontuação no requisito ‘técnica’, objetivando a definição da proposta 
vencedora”. Entendeu o relator, portanto que, uma vez que os recorridos não exigiram a propriedade 
dos programas na fase de habilitação, mas tão somente na pontuação técnica (aspecto classificatório), 
em tese não contrariaram as jurisprudências das Cortes citadas. Ressaltou ainda que a propriedade do 
sistema é um elemento vantajoso na operacionalização do sistema de informação, que se relaciona com 
a qualidade dos serviços a serem executados, não restringindo a competitividade do certame. Conforme 
a fundamentação exposta, o relator, divergindo do entendimento técnico e ministerial, negou 
provimento ao item recorrido, mantendo o afastamento da irregularidade. O Plenário decidiu, à 
unanimidade, de acordo com o voto do relator. Acórdão TC nº 1508/2019-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.30. Licitação. É possível a exigência do certificado ISO 9000 como objeto de pontuação no 
julgamento de proposta técnica em licitação. Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo 
Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 865/2015, relativo a auditoria na Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2008, em que se apontou violação ao 
disposto no artigo 3º, §1°, inciso I, da Lei Federal n. 8666/93 no Convite nº 07/2008, pois houve a 
utilização de certificação ISO 9001 como critério de pontuação da proposta técnica. Segundo o relator, 
embora a matéria seja tratada de forma vacilante pelas Cortes, a falta de segurança jurídica não pode 
prejudicar os direitos dos gestores, sendo este o sentido das modificações perpetradas pela Lei nº 
12.655/2018 na LINDB. Nesse sentido o relator reafirmou posicionamento do TCU que considera 
válida a previsão do certificado ISO 9001:2000 na fase de pontuação. Vejamos: Considerando que a 
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qualidade do processo de fabricação reflete-se diretamente na qualidade do produto, o certificado ISO 
9000 pode ser objeto de pontuação no julgamento das propostas técnicas, nos termos do art. 3º, inciso 
I, do Decreto 1.070/1994. Contudo, o peso dado à apresentação do certificado não poderá ser 
exagerado, distorcido, a ponto de, na prática, transformá-lo em critério de desclassificação. Ante as 
argumentações expostas, o relator divergiu do entendimento técnico e ministerial e negou provimento 
ao Recurso. Acórdão TC nº 1508/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf. 

1.1.31. Licitação. É admissível a adjudicação do objeto licitado ao único interessado entre os 
convidados na modalidade de licitação-convite, desde que, por limitações do mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados, seja impossível a obtenção do número mínimo de 
licitantes exigidos no § 3º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição de 
convite, nos termos do § 7º do artigo 22 a Lei Federal nº 8.666/93. Trata-se de Pedido de Reexame 
interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 865/2015, relativo a auditoria 
realizada na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2008, em que se 
apontou prosseguimento de certame, na modalidade convite, que não obteve número suficiente de 
propostas válidas. No tocante à temática, o relator sustentou que este Tribunal já prolatou Acórdão 
1621/2018, no sentido de que doutrina e jurisprudência vêm flexibilizando o entendimento adotado 
pelo TCU, por apreenderem que o TCU vem seguindo posicionamento excessivo, ao afirmar que o 
convite deve ser repetido sempre que a Administração não obtenha três propostas válidas, nos termos 
da Súmula nº 248. O relator, citando outras jurisprudências que confirmam a regularidade 
procedimental, uma vez que foram convidados mais de três participantes, não necessitando, 
obrigatoriamente, que fossem válidas as propostas apresentadas, entendeu que restou evidenciado, no 
caso concreto, limitação do mercado local, considerando o número de convites enviados expressivo, 
restando claro que a conduta dos recorridos não fora reprovável ao ponto de se declarar a 
irregularidade. Ademais, entendeu não ter havido prejuízo à Administração, motivo pelo qual deixou 
de acompanhar o entendimento técnico e ministerial, negando provimento a este item do recurso. 
Acórdão TC nº 1508/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.1.32. Contratação direta. A decretação de estado de emergência não é causa suficiente para 
justificar a contratação direta por dispensa de licitação, sendo necessária a demonstração de 
nexo entre o objeto a ser contratado e a necessidade pública de caráter emergencial. Trata-se 
de fiscalização realizada no Prefeitura de Ecoporanga, convertida em Tomada de Contas Especial, onde 
foi apontada irregularidade na contratação emergencial de transporte para agentes da saúde, por 
dispensa de licitação, sem a demonstração de nexo entre o objeto contratado e a necessidade pública 
de caráter emergencial. A instrução técnica inicial constatou que não foram justificados a escolha do 
fornecedor e o preço, bem como não foi realizada prévia pesquisa de preços e a descrição adequada do 
objeto. Sobre o tema, o relator afirmou que: “É possível, considerando os dados trazidos pela auditoria, 
que houvesse sim uma necessidade pública na área de saúde a justificar a contratação emergencial de 
transporte para agentes da saúde nas áreas afetadas pela enchente. Era imprescindível, no entanto, uma 
adequada justificativa com estimativa de tempo e quilometragem bem como a descrição exata da 
necessidade a ser atendida”. Ponderou que: “Não basta a decretação do estado de emergência para 
justificar a contratação com dispensa de licitação, sendo necessária, antes, a demonstração de nexo entre 
o objeto a ser contratado e uma necessidade pública de caráter emergencial, que não poderia se sujeitar 
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a um processo formal de licitação; indispensável, ainda assim, a justificativa de escolha do fornecedor 
e do preço. Complementou, ainda, que: “Não demonstrado o nexo entre a contratação e a situação 
emergencial, assim como a necessidade pública emergencial, não se justifica a dispensa de licitação, que 
é a regra geral, sendo a dispensa exceção legal só admitida nas hipóteses que a lei autoriza, devidamente 
caracterizadas”. Nesses termos, o relator votou por manter a irregularidade. A Primeira Câmara 
deliberou, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão TC 1451/2019- Primeira Câmera, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf. 

1.1.33. Licitação. O administrador, ao confeccionar o edital, tem discricionariedade para eleger 
os requisitos de qualificação econômico-financeira, dentre aqueles previstos no artigo 31 da lei 
8.666/93, uma vez que os critérios previstos constituem um rol máximo, e não mínimo, de 
possíveis exigências. Cuida-se de representação, em face do edital de Concorrência Pública n. 
004/2018, da Prefeitura Municipal de Jaguaré, que considerou irregular a insuficiência na comprovação 
da regularidade econômica da licitante interessada. Em representação formulada em face da 
Concorrência Pública nº 004/2018 da Prefeitura Municipal de Jaguaré foi relatada possível 
irregularidade consistente na insuficiência de exigências de habilitação relacionadas à regularidade 
econômica dos licitantes. Sobre o tema, a área técnica salientou que “a Lei de Licitações, ao utilizar a 
expressão ’limitar-se-á’, em seu art. 31, estabeleceu um rol máximo de requisitos de qualificação 
econômico-financeira, que podem ser exigidos dos licitantes como critério de habilitação nos 
procedimentos licitatórios”. Acrescentou que, deste entendimento, decorrem duas conclusões “a) o 
edital de licitação não pode exigir a comprovação de nenhum requisito que não esteja expressamente 
previsto em lei, por se tratar de norma restritiva de direitos; b) não é necessário que o edital de licitação 
exija a comprovação de todos os requisitos de qualificação econômico-financeira previstos na lei, uma 
vez que o rol de requisitos legais não constitui um rol mínimo, mas sim um rol máximo”. Completou 
que, “dessa forma, o administrador, ao confeccionar o edital, tem discricionariedade para eleger os 
requisitos de qualificação econômico-financeira, dentre aqueles previstos em lei, que entenda ser 
pertinente exigir a comprovação em cada licitação”. O relator, acompanhou o entendimento técnico e 
afastou a irregularidade. A Primeira Câmara deliberou, à unanimidade, nos termos do voto do relator. 
Acórdão TC 1462/2019 – Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.1.34. Responsabilidade. O fato de a empresa não participar da elaboração do edital e do 
orçamento base da licitação não a isenta de responsabilidade solidária pelo dano na hipótese 
de recebimento de pagamentos por serviços superfaturados, pois cabe à licitante ofertar preços 
compatíveis com os praticados no mercado (art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993), 
independente de eventual erro cometido pela Administração quando da elaboração do edital e 
do orçamento.  Trata-se de representação em face da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 
narrando possíveis irregularidades no âmbito dos pregões 63/2013, 42/2014 e 47/2015, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada em salvamento marítimo e monitoramento da orla. 
Dentre as irregularidades apontadas, destaca-se a realização de despesas em valores superiores aos 
praticados no mercado. A Instrução Técnica Conclusiva averiguou que, havendo a empresa licitante 
apresentado um preço de mercado no valor de R$ 418.433,33, durante a fase interna de orçamentação, 
não poderia tal empresa ter sido homologada vencedora do Pregão 63/2013 com preço de R$ 
450.000,00, valor integralmente quitado pela Administração Pública Municipal, ficando caracterizado 
um sobrepreço e superfaturamento no montante de R$ 31.566,67. Em suas justificativas, a empresa 
licitante alegou que não pode ser responsabilizada, pois quem fez o orçamento, elaborou o edital e 
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realizou a licitação foi a Administração Pública. Analisando a questão, o relator citou dois recentes 
enunciados do TCU que atestam a responsabilidade solidária de empresas pelo recebimento de valores 
acima do praticado no mercado, mesmo não participando da elaboração do edital e da orçamentação 
da licitação. O relator acompanhou o entendimento técnico pela manutenção da irregularidade e do 
dano apontado quanto ao Secretário Municipal de Segurança Pública e à empresa contratada, de forma 
solidária. A Primeira Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão TC 
1430/2019 – Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.1.35. Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento 
licitatório. Representação oferecida pelo Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações de Caldas 
Novas acerca de possíveis irregularidades referentes ao Pregão presencial nº 106/18. A empresa 
vencedora do item 1 (cama hospitalar) apresentou proposta de preço contendo produtos de outros 
fornecedores, sem possuir a autorização ou o cadastro de representação. Em denúncia ao Fundo 
Municipal de Saúde a fabricante do item afirmou que os produtos do lote 1 não seriam entregues ou 
seriam falsificados, dado que a licitante vencedora não poderia oferece-los à Administração. A empresa 
vencedora solicitou a desistência de entrega do referido item. O Relator considerou que a conduta da 
empresa afetou o caráter competitivo da licitação, tendo em vista que ofereceu um produto que não 
seria capaz de fornecer após a contratação, aparentando a utilização de subterfúgios ilícitos para se 
sagrar vencedora na disputa, com intuito de obter vantagem futura. Ressaltou que a ação da empresa 
denunciada se revelou como meio para alcançar o fim perseguido, qual seja, vencer a licitação e entregar 
produto diverso, enquadra-se no tipo penal do art. 96 da Lei nº 8.666/93. Concluiu que a ausência de 
formalização contratual da Administração Pública com a licitante, por motivo de desistência desta, não 
permitiu o aperfeiçoamento do crime acima exposto. A Relatoria se posicionou em convergência com 
a Secretária de Licitações e Contratos e o MPC e (a) julgou procedente o mérito da representação; (b) 
determinou aos gestores do município, em especial ao responsável pelo procedimento licitatório nº 
106/18, a adotassem providências quanto à penalização administrativa da empresa denunciada e; (c) 
declarou a empresa denunciada inidônea para participar, por cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Municipal do Estado de Goiás, nos termos previstos no art. 51 da Lei estadual nº 15.958/07. 
O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 09115/19, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  

1.1.36. Concessão de Cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM. 
Representação com pedido de medida cautelar, relativa à de possíveis irregularidades na contratação, 
pelo Município de Montes Claros de Goiás, de assessoria e consultoria jurídica, que objetiva o aumento 
da quota no FPM como resultado da arrecadação do ICMS, mediante aplicação da Lei Complementar 
Estadual nº 90/11. Em análise prévia, a Secretaria de Licitações e Contratos entendeu ser imprescindível 
a apresentação do procedimento administrativo que desencadeou a contratação, demonstrando que os 
requisitos da lei foram observados e comprovando que os valores acordados a título de pagamento 
estão dentro do praticado pelo mercado. Sustentou ainda que contratos de êxito são incompatíveis com 
a Administração Pública e que ocorreram pagamentos sem comprovação de ingresso de receitas para 
o erário, de maneira que o contratado recebeu quantia apenas com base em liminar concedida, sem 
decisão meritória definitiva. Ressaltou a presença da plausibilidade do direito, diante da constatação das 
possíveis irregularidades: (a) procedimento de declaração de inexigibilidade pendente de documentação 
comprobatória; (b) adoção de contrato de risco, demandando abertura de vista, para demonstração da 
compatibilidade dos percentuais adotados com a complexidade do trabalho; (c) antecipação de 
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pagamentos sem ingresso de recursos nos cofres municipais, em violação a cláusula contratual, 
demandando suspensão cautelar de novos pagamentos, em virtude do risco efetivo de prejuízo ao 
erário; (d) possível duplicidade dos contratos. Entendeu haver igualmente o perigo da demora, diante 
do considerável risco de o Município dispensar novos pagamentos sem comprovação de ingresso de 
recursos, além de outras possíveis irregularidades a serem aferidas em dilação probatória consistente. 
O Relator convergiu com a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e adotou a medida 
cautelar, nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 15.958/2007, para determinar ao Prefeito de Montes 
Claros de Goiás a imediata suspensão, até decisão final de mérito no presente processo, de todo e 
qualquer pagamento relativo ao contrato de assessoria jurídica em questão. O voto foi aprovado por 
unanimidade Acórdão nº 09320/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 18, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  
 
1.1.37 Contrato. Aquisição de software. Licença de uso e licença permanente. Formas de 
remuneração pela prestação de serviços de tecnologia da informação. A contratação de software 
na modalidade de licença de uso, em detrimento da aquisição da licença permanente, sem fundamento 
adequado de sua escolha, bem como sem demonstração da sua vantajosidade, incorre em alto 
antieconômico e ineficiente do Poder Público. Nas contratações para a prestação de serviços de 
tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados, e o pagamento por hora 
trabalhada ou por posto de serviço somente poderá ser admitida quanto a excepcionalidade estiver 
prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos. Acórdão nº 808/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf. 
 
1.1.38 Licitação. Descrição do objeto. Termo de referência. Especificação clara e precisa. O 
objeto a ser contratado pela Administração Pública, previsto no termo de referência de licitação, 
demanda especificação clara e precisa, o suficiente para consagrar a isonomia, a publicidade, a 
impessoalidade e a vinculação ao instrumento convocatório, permitindo que todos os interessados 
participem do certame, bem como oportunizando a contratação da proposta mais vantajosa. Acórdão 
nº 158/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf . 
 
1.1.39  Licitação. Dispensa. Procedimento administrativo. A Lei nº 8.666/1993 determina, para as 
aquisições públicas, a existência de procedimento administrativo formal, autuado, protocolado e 
numerado, de modo a organizar em volume único toda a documentação pertinente ao respectivo 
certame licitatório, assegurando a fiscalização e o controle de legalidade, inclusive para dispensa de 
licitação. O fato de se tratar de dispensa de licitação não conduz à completa informalidade do 
procedimento licitatório. 2. Os comprovantes posteriores à contratação por dispensa de licitação, que 
não se tratam de peças constantes de um protocolo autuado e numerado, não constituem procedimento 
administrativo.  Acórdão nº 158/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf . 
 
1.1.40 Licitação. Inexigibilidade. Serviços jurídicos rotineiros. Concessão de aposentadorias. 
Os serviços jurídicos rotineiros envolvendo processos ordinários de concessão de aposentadorias não 
possuem natureza singular, não podendo ser contratados por inexigibilidade licitatória. 2. Para 
configurar a situação de inexigibilidade de licitação, na contração de serviços, devem estar presentes 
três requisitos cumulativamente: serviço técnico especializado; notória especialização do contratado; e 
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singularidade da natureza do serviço. Acórdão nº 124/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 
63, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf  
 
1.1.41 Licitação. Pareceres jurídicos. Conteúdo genérico.  É ilegal a emissão de pareceres jurídicos 
com conteúdo genérico, também chamados de proforma ou sintéticos, e que não demonstrem o efetivo 
exame da análise de edital de procedimento licitatório e seus respectivos anexos. 2. Na emissão de 
pareceres jurídicos em procedimentos licitatórios, os procuradores e advogados públicos devem expedir 
documentos devidamente fundamentados, com a demonstração da análise detalhada dos termos do 
edital e seus anexos, contemplando os aspectos básicos e essenciais à realização do certame, em 
conformidade com o que determina o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.  Acórdão nº 
173/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf . 
 
1.1.42. Despesa. Ordem Cronológica. Art. 5º, caput, Lei 8.666/93. Regulamentação. 
Normatização de aspectos complementares. O respeito à ordem cronológica dos pagamentos é 
dever legal e não mera faculdade, previsto no artigo 5°, caput, da Lei 8.666/93, que deve ser cumprido 
pelos gestores públicos e independe de regulamentação da norma inserta na Lei de Licitações, embora 
seja salutar o estabelecimento de referenciais e critérios objetivos que regulamentem os procedimentos 
de pagamentos, elucidando, especialmente, as hipóteses de “interesse público” que justifiquem a não 
observância da ordem de pagamentos. 2. A normatização de aspectos complementares visando ao 
acompanhamento e controle interno do disposto no art. 5º, caput, da Lei 8.666/93, deve contemplar, 
no mínimo: a. a ocasião em que o credor deverá ser inserido na respectiva sequência, considerando: 
a.1) a demonstração, para o ingresso na fila, do adimplemento da parcela contratual mediante a 
apresentação de fatura ou documento equivalente pelo contratado, a ser confirmada na liquidação da 
despesa; e, a.2) o cumprimento das demais condições legais e contratuais exigíveis, como a regularidade 
fiscal, trabalhista e com a seguridade social, entre outras, também a serem confirmadas na liquidação 
da despesa; b. as hipóteses de suspensão da inscrição do crédito na ordem cronológica de pagamento, 
em razão da ausência de demonstração do cumprimento das condições legais e contratuais pelo 
contratado; c. a fixação de prazo máximo para a realização da liquidação e para o efetivo pagamento, a 
contar do ingresso na linha de preferência, ou para a rejeição dos serviços prestados ou bens fornecidos, 
por desatendimento das exigências legais ou contratuais; e, d. as situações que poderão vir a constituir, 
ainda que não de forma taxativa, relevantes razões de interesse público, a permitir excepcionar a regra 
da ordem cronológica, a propósito do que estabelece a parte final do artigo 5º, caput, da Lei 8.666/1993. 
Acórdão nº 873/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf.  

1.1.43. Contrato administrativo. Reajuste. Prazo. Marco temporal. Orçamento estimativo. O 
reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a partir de dois possíveis 
termos iniciais mutuamente excludentes: a data-limite para apresentação da proposta ou data do 
orçamento estimativo a que a proposta se referir (art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, 
da Lei nº 10.192/2001; e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal). Acórdão nº 83/2020 – Plenário, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.44 “Projeto Mais Médicos do Brasil”. Médico de nacionalidade estrangeira cooperado. 
Direito subjetivo de permanência no programa social. Inexistência. Inexiste direito adquirido 
para os médicos cooperados estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde 
pública, ainda que já tenham sido vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil. A contratação de 
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médicos estrangeiros foi instituída pela Lei nº 12.871/2013, que criou o “Programa Mais Médicos” com 
a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Entre as 
disposições pertinentes ao “Projeto Mais Médicos para o Brasil”, a inexistência de direito adquirido 
para os médicos estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública foi 
expressamente prevista nos arts. 17 e 18, §3º, ambos da Lei nº 12.871/2013. Assim, com o fim da 
cooperação do Brasil – Cuba, aquele profissional não pode visar a sua permanência no “Projeto Mais 
Médicos para o Brasil”, a partir da condição de ser (ou de já ter sido) vinculado a esse programa social. 
Observe-se que o princípio da isonomia não foi maculado em face de novo edital que impede a sua 
admissão, pois cabe ao Poder Executivo suprir as vagas na ordem de preferência estabelecida no art. 
13, § 1º, da Lei nº 12.871/2013. O médico cooperado não se encontra em igualdade com outros 
médicos estrangeiros cuja contratação pode se realizar pessoalmente, sem a intervenção de uma 
organização internacional, no caso, a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS. Ressalta-se, 
ademais, que o art. 13, § 3º, da referida lei, confirma a discricionariedade da coordenação do “Projeto 
Mais Médicos para o Brasil (exercida pelos Ministérios da Educação e da Saúde) para o funcionamento 
desse programa social. RO- 213-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 663, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  
 
1.1.45. Convênio. Lei Agnelo/Piva. Admissão de pessoal. Seleção de pessoal. Processo seletivo. 

A contratação de pessoal às expensas de recursos provenientes da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva) 

deve ser realizada com observância aos princípios gerais da Administração Pública constantes no art. 

37 da Constituição Federal, em especial aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da 

moralidade, cabendo a realização de chamamento público ou processo seletivo congênere, com ampla 

publicidade e transparência nos critérios de seleção do empregado. Acórdão nº 129/2020-Plenário, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 

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

1.1.46. Convênio. Execução física. Desvio de objeto. Meta. Remanejamento. Concedente. 
Autorização. Consulta. A consequência relativa à ocorrência de irregularidades decorrentes de 
remanejamentos de recursos entre as metas dos planos de trabalho sem a prévia autorização do 
concedente, ainda que preservadas as finalidades do convênio e demonstrada a inexistência de prejuízos 
à Administração ou a terceiros, situação caracterizada como desvio de objeto, deve ser estabelecida pelo 
concedente, na análise do caso concreto, no âmbito da prestação de contas do convênio. Acórdão nº 
163/2020-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.47. Licitação. Pregão. Negociação. Obrigatoriedade. Na modalidade pregão, a negociação com 
o licitante vencedor visando obter melhor proposta para a Administração deve ser realizada mesmo se 
o valor ofertado for inferior àquele orçado pelo órgão ou entidade promotora do certame. Acórdão nº 
534/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.1.48. Licitação. Participação. Restrição Sicaf. Apenação. Sanção administrativa. O órgão ou 

a entidade promotora do certame não deve obstar a participação de empresa licitante com fundamento 

na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (Sicaf) sem que haja elementos suficientes para evidenciar que a sua 

constituição teve por objetivo burlar penalidade aplicada a outra sociedade empresarial e sem que seja 

dada oportunidade à interessada para manifestação prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018). 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10264.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/911-in-sicaf
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Acórdão nº 534/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 

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

 

1.1.49. Convênio. Prestação de contas. Documentação. Nexo de causalidade. Recibo. Nota 

fiscal. Identificação. A ausência de identificação do convênio nas notas fiscais ou nos recibos das 

despesas realizadas pode ser considerada falha formal se esses comprovantes contiverem outros 

elementos que vinculem os bens e serviços neles registrados ao objeto pactuado e, portanto, não houver 

prejuízo à comprovação do nexo de causalidade entre a aplicação dos recursos e a execução do objeto. 

Acórdão nº 465/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 

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

 

1.1.50. Tomada de Contas Extraordinária. Instituição de cláusula ilegal e gravemente 
restritiva da competitividade em edital de licitação. Não vinculação dos contratos à referida 
cláusula. Aditamento dos ajustes sem motivação. Contratada empresa de parente de ocupante 
de cargo do primeiro escalão da Administração Pública Municipal. Ausência de adequado 
planejamento. Irregularidade e multas. Mostra-se absolutamente ilegal a disposição editalícia de 
acordo com a qual o “prazo entrega dos medicamentos e materiais consumo será de no máximo 60 (sessenta) minutos”, 
por ofensa ao disposto no art. 3°, da Lei 8.666/93. A suposta necessidade imediata dos medicamentos 
apenas mascara a ausência do planejamento que deve pautar as atividades da Administração Pública, 
mediante estudos acerca das necessidades usuais (tornando possível, verbi gratia, que sempre haja em 
estoque os medicamentos para dor mais receitados pelos médicos locais). Além disso, existem muitas 
alternativas viáveis para a compra de medicamentos incomuns. Ainda que se alegue que inexistia 
proibição para empresas de outras localidades participarem do certame, o resultado foi exatamente o 
mesmo caso houvesse expressa vedação em tal sentido. Afinal, nenhuma empresa minimamente 
distante poderia se comprometer a entregar medicamentos na sede do Município no prazo de apenas 
sessenta minutos. O fato de não haver registro acerca do momento exato dos pedidos de medicamento 
e da entrega dos mesmos, assim como de nos respectivos contratos não haver sido incluída cláusula 
com o prazo de 60 minutos, comprovam que a previsão do edital (para além de ilegal) era desnecessária. 
Nesse sentido, aliás, improcedente a alegação de que a necessidade de se manter, no contrato, os exatos 

termos do edital era „preciosismo‟. Se “a contratação de um fornecedor que não efetuasse a imediata entrega do 
medicamento, causaria prejuízo ao tratamento dos pacientes”, era crítico que tal condição estivesse nos 
respectivos ajustes. No que tange ao aditivo contratual, no percentual de 25% do valor originalmente 
ajustado, observa-se a existência de falhas que, dentro do contexto fático em questão, acabam por 
transcender ao caráter meramente formal. Tal aditivo foi realizado sem qualquer motivação, restando 
ausente, outrossim, pormenorizada descrição dos medicamentos adquiridos. Quanto ao fato de cônjuge 
do então Secretário de Viação ser sócio de uma das empresas contratadas (DIPERMED COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA), cumpre destacar, primeiramente, que o art. 9°, da Lei 8.666/93, não 
possui vedação que se enquadre de forma perfeita à ocorrência. Porém, não só pelo prisma da legalidade 
é cabível o controle externo, devendo ser analisada a questão a partir de outros princípios que regem a 
atuação da Administração Púbica, tais como impessoalidade e moralidade. Assim sendo, não há como 
se considerar regular um ajuste celebrado com empresa de parente de servidor componente do primeiro 
escalão municipal, decorrente de licitação maculada por disposição que restringiu de forma irregular e 
grave a competitividade do certame, cujo contrato não previu cláusula editalícia crítica e que foi 
posteriormente aditado sem a devida justificação.  Dos elementos constantes dos autos, resta 
impossível verificar a ocorrência de direto prejuízo ao Erário. Porém, as condutas impróprias devem 
ser penalizadas com multa administrativa (cuja aplicação, nos termos da LC/PR 113/05, independe de 
comprovação de prejuízo ao Erário), nos seguintes termos: ao Prefeito e autoridade superior do Pregão 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Presencial, duas multas previstas no art. 87, IV, “g”, da LC/PR 113/05, sendo uma delas em razão de 
cláusula editalícia em violação ao disposto no art. 3°, da Lei 8.666/93 e que causou grave ofensa à 
competitividade do certame e a outra em razão da não vinculação ao edital quando da celebração dos 
respectivos contratos. Acórdão nº 4095/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  
  
1.1.51. Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão Presencial. Possível irregularidade 
consistente no excesso de formalismo na desclassificação da proposta da empresa. 
Representante. Ratificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão do 
certame. Com fulcro nos arts. 282, § 1º, 400, § 1º-A, 401, V, e 403, II e III, do Regimento Interno, 
merece acolhimento o pedido de expedição de medida cautelar em face do Município para o fim de 
determinar a imediata suspensão do Processo Administrativo, referente ao Pregão Presencial , que tem 
por objeto “registro de preços para fornecimento futuro e parcelado para confecção e instalação de 
banners, adesivos, faixas, e desenhos artísticos, com fornecimento de material, destinados a suprir as 
necessidades das secretarias que integram a Administração Pública - Município, no valor total máximo 
previsto de R$ 220.000,00, no estado em que se encontra, bem como de eventuais contratos dele 
decorrentes, sob pena de responsabilização solidária do atual gestor, nos termos dos arts. 400, § 3º, do 
mesmo Regimento. A expedição da medida cautelar se deve à possível irregularidade de item 1.2, 
relativa ao excesso de formalismo na desclassificação da proposta da empresa Representante, sob o 
fundamento de que a marca dos produtos e serviços deveria ter sido indicada de forma unitária em cada 
item, mesmo tendo sido apresentada de forma global. Observa-se que as próprias razões declinadas em 
ata reconhecem que a proposta apresentada pela empresa Representante continha a indicação da marca 
de todos os produtos e serviços oferecidos, ainda que de forma global, sem que figurasse repetidamente 
para cada um dos itens licitados. Evidencia-se, por consequência, a nítida higidez da proposta, não 
havendo que se falar em desconformidade com o edital pelo simples fato de a marca ter sido indicada 
em local diverso daquele previsto no modelo constante do edital. Acórdão nº 65/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 
 
1.1.52. Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Aquisição de medicamentos. Prática de 
sobrepreço, observada na comparação dos preços praticados nos certames impugnados com 
os constantes no Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde. Não adoção do 
Código BR para caracterização do medicamento a ser adquirido. Pela procedência parcial com 
a expedição de recomendação, sem aplicação de sanções. De acordo com o Ministério Público 
de Contas, foram constatadas duas irregularidades no âmbito dos procedimentos licitatórios analisados: 
1. Prática de sobrepreço, observada na comparação dos preços praticados nos certames impugnados 
com os constantes no Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde. 2. Não adoção do 
Código BR para caracterização do medicamento a ser adquirido. Em seu parecer conclusivo, a 
Coordenadoria de Gestão Municipal concluiu pela improcedência do apontamento 1, já que não 
constam informações sobre os parâmetros empregados nos levantamentos que subsidiaram a prefacial, 
tampouco a eventual utilização de filtros quando da pesquisa de preços efetuada junto ao Banco de 
Preços em Saúde (BPS). Este é o entendimento que se adota, haja vista que a metodologia utilizada 
pelo representante não permite demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência de sobrepreços no certame 
em questão. Este entendimento se amparou na sistemática utilizada pelo Tribunal de Contas da União, 
que possui vasta experiência na apuração do dano ao erário em aquisições de medicamentos, a qual 
considera uma série de parâmetros para estimar o valor do sobrepreço. Assim, por exemplo, a 
metodologia do TCU vale-se da seleção dos maiores preços registrados em bancos de preços locais - e 
apenas subsidiariamente, nacionais - e a inutilização de preços que decorriam de compras em 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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quantidades superiores que aquelas efetivamente realizadas no caso concreto. Diante do exposto, 
conclui-se pela improcedência da alegação da prática de sobrepreço nos certames em questão, uma vez 
a metodologia empregada pelo Ministério Público de Contas na peça inicial mostra-se inadequada para 
a efetiva demonstração de ocorrência de sobrepreço nos certames em questão. Com fundamento no 
art. 1º da Resolução nº 18, de 20 de junho de 2017, da Comissão Intergestores Tripartite do Ministério 
de Saúde, e no art. 15, I e V, da Lei Federal nº 8.666/93, esta Corte de Contas concluiu pela necessidade 
de adoção do Código BR como identificador dos medicamentos em processos licitatórios. A 
Coordenadoria de Gestão Municipal constatou que o Município atendeu à ordem cautelar e adotou 
medidas efetivas para a regularização desta impropriedade, inclusive, com a noticiada revogação do 
Pregão Presencial, “para aquisição de medicamentos, visando explicitar o Código BR no edital e 
reformular a formação de seus preços nos termos preconizados pelo Ministério Público de Contas – 
MPC. Ressalte-se, ademais, que o saneamento desta irregularidade tem relevante significância prática 
para o aprimoramento da transparência e controle das aquisições de medicamentos, objeto da presente 
Representação. Tendo em vista a regularização do apontamento ao longo da instrução, conclui-se pela 
procedência do apontamento tão somente para fins de expedição de recomendação para que o 
Município mantenha a utilização do Código BR do Catálogo de Materiais do Comprasnet, nas fases 
internas e externas dos processos licitatórios para aquisições de medicamentos. Acórdão nº 65/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 
 
1.1.53. Representação da Lei nº 8.666/1993. Medida cautelar de suspensão do Pregão 
Presencial. Homologação. Versa o processo sobre Representação com base no art. 113, § 1º, da lei 
n.º 8.666/93 por meio da qual noticia supostas ilegalidades praticadas pelo senhor Prefeito e pela 
Comissão de Licitação do Município no âmbito do processo licitatório de Pregão Presencial. A disputa 
é destinada à contratação de serviço de Implantação e Licenciamento de Sistemas Integrados de Gestão 
Pública Municipal. Narra a empresa representante que a licitação tem por objeto um lote único, dividido 
em dois itens. Informa que o critério de julgamento previsto para as propostas de preços é o de menor 
preço do item 2-licenciamento. Argumenta que tal opção viola os princípios da economicidade, da 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, da eficiência e da legalidade, porquanto seria 
considerado vencedor o licitante que ofertar o menor preço apenas para o item 2, causando um prejuízo 
ao erário no valor de R$ 92.205,74. Aduz que por essa sistemática, considerando-se o valor global 
ofertado para os dois itens, seria possível que as demais empresas participantes do certame 
apresentassem valores de contratação menor que o da empresa declarada vencedora. No caso, não há 
demonstração ou justificativa para a segregação feita pela entidade contratante na planilha de 
composição de custos. Seria, por exemplo, como contratar uma obra apenas pelo preço dos materiais, 
sem considerar os custos inerentes à mão de obra, ou, da mesma forma, licitar a obra tendo por base 
unicamente o preço dos itens mais caros. Acórdão nº 51/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
73, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 
 
 
1.2. Pessoal.  
1.2.1. Membro do Ministério Público Estadual. Ação Civil para perda do cargo. Causa de pedir 
não vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992. Tribunal de Justiça. Art. 38, § 2º, da Lei 
nº 8.625/1993.  Ação Civil de perda de cargo de Promotor de Justiça cuja causa de pedir não esteja 
vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992 deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça. A questão 
central ora discutida está relacionada à competência para processar e julgar a Ação Civil Pública para 
perda do cargo de Promotor de Justiça, o que exige contemplar a força normativa do § 2º do art. 38 da 
Lei nº 8.625/1993, que prescreve: “ a ação civil para decretação da perda do cargo será proposta pelo 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de 
Procuradores, na forma da Lei Orgânica”. No caso analisado, mesmo tendo conhecimento de que a 
ação proposta pelo Parquet se destina a decretar a perda do cargo público de Promotor de Justiça, adotou 
o Tribunal o entendimento atual e os precedentes jurisprudenciais do STJ e STF que atestam a 
inexistência de foro privilegiado nas Ações Civis Públicas para apuração de ato de improbidade 
administrativa. No entanto, há de se fazer um distinguishing do caso concreto em relação ao 
posicionamento sedimentado no STJ e no STF acerca da competência do juízo monocrático para o 
processamento e julgamento das Ações Civis Públicas por improbidade administrativa, afastando o 
“foro privilegiado ou especial” das autoridades envolvidas. É que a causa de pedir da ação ora apreciada 
não está vinculada a ilícito capitulado na Lei nº 8.429/1992, que disciplina as sanções aplicáveis aos atos 
de improbidade administrativa, mas a infração disciplinar atribuível a Promotor de Justiça no exercício 
da função pública, estando este atualmente em disponibilidade. Ademais, o STJ possui precedente no 
sentido de que a “Ação Civil com foro especial não se confunde com a ação civil pública de 
improbidade administrativa, regida pela Lei nº 8.429/1992, que não prevê tal prerrogativa”. Nessa linha: 
REsp 1.627.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.08.2018; REsp 
1.737.906/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJ 24.08.2018. Conclui-se, portanto, que a 
competência para processar e julgar a ação de perda de cargo de promotor de justiça é do Tribunal de 
Justiça local. REsp nº 1.737.900-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.   
 
1.2.2. Admissão de pessoal. Concurso Público. Contratação de instituição. Avaliação. Termo 
de Referência. Registro, com expedição de recomendação. Em procedimento admissional, O 
Termo de Referência deve conter as exigências mínimas para a formulação de propostas conforme a 
seguir: - Comprovação da qualificação técnica da instituição, inclusive que a mesma dispõe de 
profissionais capacitados para a elaboração e avaliação das provas nas áreas de conhecimento atinentes 
aos cargos/empregos ofertados e que deve indicar os nomes e comprovar a qualificação desses 
profissionais; - Demonstração de capacidade para atender ao sigilo na elaboração, impressão, 
armazenamento e transporte das provas do certame; - Indicação dos cargos a serem providos, descrição 
de suas atividades, escolaridade exigida e perfil do servidor que se pretende selecionar no certame, 
podendo, inclusive, estipular o formato das provas desejado, a saber, quantidade de questões, se haverá 
pesos diferentes para conhecimentos específicos e gerais, obrigação de que as questões avaliem, de fato, 
se o candidato tem conhecimento para tratar das atribuições cotidianas do cargo em disputa, e exigência 
não só de questões objetivas, mas também dissertativas para cargos que demandem ensino superior; - 
Obrigação de fornecimento, pelo contratado, de dados do processo de seleção em meio digital para 
fins de alimentação eletrônica dos sistemas informativos da instituição ou do TCE/PR; - Dispor sobre 
a possibilidade ou não da subcontratação do objeto e da impossibilidade de subcontratação no caso de 
contratação direta; - Dispor que os valores das taxas de inscrição serão recolhidos ao Tesouro e não 
haverá recebimento dos valores diretamente pela contratada. b) apresentar os atestados de capacidade 
técnica de modo a comprovar a execução de serviços semelhantes pela contratada; c) apresentar 
orçamentos coletados, a fim de se assegurar a compatibilidade do preço contratado com o valor de 
mercado. d) Inserir no edital do certame regulamentação adequada para a forma, prazos e demais 
requisitos para apresentação dos recursos e ciência dos resultados, a fim de se preservar o direito ao 
contraditório dos candidatos; e) Em nome dos princípios da publicidade e da transparência, fazer 
constar no edital o valor da remuneração total dos cargos. Acórdão nº 3653/19 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#2.   
 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/11/pdf/00341801.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
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1.2.3. Admissão de pessoal complementar. Arredondamento dos números fracionados relativos 
às vagas reservadas para deficientes. Pela legalidade e registro das admissões de pessoal, com 
expedição de recomendação. O ente público prever o edital, detalhadamente, a forma de reserva de 
vagas para deficientes conforme entendimento já consagrado no Supremo Tribunal Federal ao analisar 
o art. 37, § 2º, do Decreto 3.298 de 20.12.1999, que foi revogado pelo atual Decreto nº 9.508 de 
24.09.2018. Acórdão nº 3689/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-
71-2020/326836/area/242#2.  
 
1.2.4. Consulta. Acumulação de cargo de Prefeito Municipal com exercício da medicina na 
iniciativa privada. Médico. É possível, ao Prefeito Municipal, exercer atividade privada durante 
o mandato. Pelo conhecimento e resposta à consulta. É possível, ao Prefeito Municipal, exercer 
atividade privada durante o mandato, desde que haja compatibilidade de horários, seja respeitada a 
legislação infraconstitucional e não haja prejuízo ao exercício das atribuições do cargo, sendo vedada a 
contratação do médico, inclusive por interposta pessoa e por qualquer meio, com a municipalidade. 
Acórdão nº 3756/19- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#2.  

1.2.5. Consulta. Câmara Municipal. Compatibilização de mandato classista com o pagamento 
de vantagens, gratificações e auxílio alimentação. Suspensão do prazo de cumprimento de 
estágio probatório para fim de estabilidade e de avaliação para progressão funcional por 
merecimento. Princípio da liberdade sindical e vedação à limitação de concorrência à gestão 
de sindicato. Possibilidade de contratação de empresa ou terceirização temporária para o 
exercício das funções de servidor licenciado. Servidor público que cumula cargo eletivo de 
vereador: impossibilidade de atribuição de funções que extrapolem às do cargo ocupado, em 
razão do princípio da separação de poderes. Não há conflito de normas entre o Estatuto dos 
Servidores e a Lei Municipal 2942/2018, pois a lei especial aplica-se em detrimento da lei geral, não 
sendo devido o pagamento da verba indenizatória? auxílio-alimentação? a servidor em licença para 
exercício de mandato classista. A atribuição de função gratificada e as vantagens remuneratórias dela 
decorrentes estão atreladas ao efetivo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, nos 
termos do art. 37, V da Constituição Federal. O afastamento voluntário do servidor do exercício dessas 
atribuições em razão do exercício de mandato eletivo ou classista impõe a exoneração da função e a 
cessão do pagamento da gratificação correspondente. O gestor deve revogar ato de concessão de 
gratificação de função quando houver o afastamento voluntário do exercício da respectiva atribuição 
funcional diferenciada. A concessão da gratificação de função de natureza jurídica modal é de livre 
nomeação e exoneração, devendo ser suprimida pelo gestor a partir do momento em que o servidor 
voluntariamente deixar de exercê-la. A lei municipal pode fixar limite máximo de servidores que 
poderão se licenciar para mandato classista, considerado o número de servidores filiados ao sindicato. 
A estabilidade funcional dos servidores públicos em seus cargos exige, nos termos da Constituição 
Federal, o efetivo exercício do cargo pelo período de 3 anos. Assim, caso a legislação municipal permita 
o afastamento, para exercício de mandato classista, de servidor em período de estágio probatório, o 
servidor afastado nessas condições deverá ter suspensa a contagem de tempo para fins de avaliação de 
estabilidade. Para fins de progressão por merecimento, deverão ser suspensas as avaliações de 
desempenho quando houver afastamento do servidor do exercício das funções do cargo ocupado. A 
lei municipal não pode impedir o exercício de mandato classista por determinados servidores. Em caso 
de afastamento para exercício de mandato classista de servidor ocupante de cargo efetivo de uma única 
vaga, o ente público poderá proceder fundamentada contratação temporária, com valor limitado ao teto 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
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do pagamento devido ao substituído, ou então a contratação de prestador de serviços (terceirização), a 
depender das peculiaridades do caso concreto, sempre atendidos os parâmetros fixados no Prejulgado 
nº 6 deste Tribunal. Pelo Acórdão nº 1903/11 - STP, no qual esta Corte fixou entendimento de que 
"Tendo em vista os princípios constitucionais da simetria e da separação dos poderes, a natureza 
precária derivada da relação de confiança, e seu regime de dedicação exclusiva, entre o servidor titular 
de função gratificada e a autoridade que o nomeou, é incompatível o exercício do cargo eletivo de 
vereador cumulado com função gratifica ou cargo em comissão, bem como a percepção da vantagem 
pecuniária derivada de tais vínculos." Não havendo remuneração específica, o servidor efetivo que 
cumula o exercício da vereança, pode/deve ser designado pelo Poder Executivo para atuar em 
comissões e exercer atribuições próprias do cargo efetivo que ocupa. Caso identificada situação de 
conflito de interesses ou possível interferência entre os Poderes Constituídos, o afastamento de 
qualquer atividade rotineira do servidor deve ser feito pelo seu superior hierárquico. Acórdão nº 
3721/19- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 71, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-
2020/326836/area/242#2.  

1.2.6. Auditoria in loco. Instituto Geral de Perícia. Servidores. Controle de Jornada. Registro 
meramente formal de comparecimento. Irregularidade. Multa. O TCE/SC aplicou multa ao 
Diretor Geral do Instituto Geral de Perícias por controle de jornada de trabalho de servidores do 
Instituto Geral de Perícias – IGP realizado com registro meramente formal do comparecimento ao 
trabalho, feito de forma manual, em descumprimento ao art. 37, caput, da Constituição Federal, ao 
Decreto nº 2.194/2009 alterado pelo Decreto nº 3.459/2010, art. 63 da Lei 4.320/64. Trata-se de 
Auditoria in loco para verificar a regularidade em atos de pessoal relativos a remuneração/proventos, 
cargos de provimento efetivo, comissionados, cessão de servidores, contratação por tempo 
determinado, controle de frequência, bem como terceirização de pessoal e estagiários, ocorridos a partir 
do exercício de 2016. De acordo com o Relator, foram apontadas as seguintes irregularidades: a) 
Existência de servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo de nível médio e nível superior, 
com padrões de vencimento que se igualam através da progressão funcional; b) Existência de 
irregularidades no controle da jornada de trabalho; c) Ausência de atribuições de cargos de provimento 
em comissão; d) Contratação de expressivo número de estagiários. Sobre a existência de servidores 
ocupantes de cargo em provimento efetivo de nível médio e superior com padrões de vencimento que 
se igualam através de progressão funcional, o Relator entendeu a norma vigente, a Lei nº 15.156/2010, 
a qual institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública – Perícia Oficial, não 
se mostra flagrantemente inconstitucional, em concordância com o entendimento do Ministério 
Público de Contas, e assim, resta aos gestores darem cumprimento à previsão legal. Sobre a existência 
de irregularidades no controle da jornada de trabalho, o Relator concluiu que pela necessidade de “um 
registro de frequência adequado, através de registros de entradas e saídas, que permita identificar, de 
maneira legítima, os servidores que desempenharam efetivamente suas jornadas de trabalho, ou que 
efetuaram eventual serviço extraordinário, servindo de suporte, portanto, para a liquidação da despesa”. 
Ainda, destacou que cumpre “anotar que a ineficiência no registro do ponto dos servidores reflete 
diretamente no controle de escalas, sobreaviso e utilização de banco de horas, implicando no registro 
precário da sua jornada de trabalho. Some-se a isso o fato de inexistir nos autos comprovação de que 
as medidas necessárias ao controle de jornada dos servidores tenham se efetivado”. Sobre a ausência 
de atribuições de cargos de provimento em comissão, o Relator verificou a comprovação do IGP, 
especialmente a especificação das atribuições de todos os cargos comissionados, inclusive da área 
técnica e o afastamento da restrição pelo Ministério Público de Contas, e recomendou ao IGP, “que na 
eventual criação de cargo público, estabeleça lei contendo as respectivas atribuições do cargo”. Por fim, 
sobre a contratação de expressivo número de estagiários, o Relator observou que havia um excedente 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-71-2020/326836/area/242#2
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de 9 estagiários. O responsável admitiu o excesso legal de estagiários comprometendo-se em proceder 
o devido ajuste no próximo exercício financeiro. O Relator recomendou ao IGP “que adeque o 
quantitativo legal de estagiários ao limite estipulado pelo Decreto nº 781/2012 e para que delegue aos 
estagiários exclusivamente atividades de cunho pedagógico e educativas, em conformidade com o 
previsto no art. 37, caput, e inciso II da Constituição Federal, e art. 14 do Decreto n. 781/2012 e Lei 
Federal nº 11.788/08”. @RLA–17/00625036, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, 
disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.2.7. Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento ao Erário. 
Imputação de Débito. O TCE/SC julgou irregulares com imputação de débito as contas relativas ao 
recebimento indevido de vencimentos de uma ex-servidora, em virtude de afastamento para cursar pós-
graduação em nível de mestrado, sem ressarcir ao erário, descumprindo o Termo de Compromisso 
firmado com a Secretaria de Estado da Educação - SED. Tratam-se os autos de Tomada de Contas 
Especial relativa a danos ao erário de R$ 98.956,28 decorrente de afastamento de servidora pública para 
cursar pós-graduação em nível de mestrado, cuja conclusão do curso ocorreu em 25 de setembro de 
1992, contudo que ao final do período de licença para cursar pós-graduação, a servidora não retornou 
às atividades normais, de modo a cumprir período igual ao do afastamento, conforme compromisso 
firmado com a Secretaria de Estado da Educação. Foi apurado que, após o período de licença para 
cursar pós-graduação, a servidora afastou-se sucessivamente através de licenças sem vencimento, vindo 
a ser demitida em 14 de fevereiro de 2002, por incompatibilidade com o serviço público (abandono do 
cargo). O Relator destacou que se discute nos autos o dano causado ao erário, já que a servidora não 
trabalhou pelo período correspondente ao prazo em que ficou afastada para cursar mestrado, embora 
tenha recebido seus vencimentos normalmente durante esse período. Quanto à prescrição suscitada 
pela servidora, por entender que o caso em análise deveria ter sido apreciado em cinco anos, o Relator 
entendeu que “à luz da Constituição Federal, as medidas adotadas visando ao ressarcimento ao erário 
são imprescritíveis (art. 37, §5º). O Relator ainda destacou que o Tribunal de Contas da União sumulou 
(n. 282) a matéria da seguinte forma: “As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes 
causadores de danos ao erário são imprescritíveis”. Foi suscitada pela servidora a previsão de dispensa 
de instauração de tomada de contas especial quando houver transcorrido prazo superior a dez anos 
entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação do responsável pela autoridade 
administrativa competente (Instrução Normativa nº 71/2012 do Tribunal de Contas da União), 
contudo o Relator entendeu que o dano ao erário restou caracterizado somente em 14 de fevereiro de 
2002, quando a servidora foi demitida, pois antes deste período a servidora poderia cumprir o termo 
de compromisso firmado, mantendo-se no cargo por período igual ao do seu afastamento para cursar 
mestrado. Sobre a alegação de que a administração incorreu em um erro ao conceder as licenças sem 
vencimentos, o Relator informou que “licença sem vencimento, exoneração a pedido e outras 
solicitações desta natureza são direitos personalíssimos e a ex-servidora possuía ciência a respeito da 
legislação, à época dos fatos, quando se afastou para cursar pós-graduação, com vencimentos integrais, 
e a obrigava a permanecer vinculada à SED por período igual ao do afastamento, o que não ocorreu”. 
Por fim, destacou que os processos TCE–16/00076901 e TCE-16/00310955 seguem o mesmo 
entendimento, que a responsabilidade é individual, devendo responder pelos fatos somente quem 
efetivamente beneficiou-se com os recursos públicos. @TCE–16/00430349. Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.   
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1.2.8. Consulta. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Parentesco por afinidade até 3º Grau 
inclusive. Independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional. Não aplicação 
do art. 1.595 do Código Civil. O TCE/SC em processo de consulta acrescentou dois itens novos ao 
Prejulgado 2072 sobre nepotismo, em especial referente à limitação contida no artigo 1.595 do Código 
Civil. Tal dispositivo não tem repercussão sobre os vínculos de parentesco indicados na Súmula 
Vinculante nº 13 e Lei Orgânica Municipal. Diante da independência entre as esferas civil e 
administrativa-constitucional, o conceito de parentesco estabelecido no Código Civil não tem o mesmo 
alcance para fins de obediência aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, que vedam a 
prática de nepotismo na Administração Pública. Trata-se de processo de consulta formulada pela 
Prefeitura Municipal de Laguna, questionando acerca da configuração ou não de nepotismo no ato de 
nomeação de sobrinho da esposa de agente público para ocupar cargo comissionado. Os 
questionamentos apresentados versam sobre a nomeação de sobrinho da esposa de Secretário 
Municipal, ou cargo equiparado a este, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública municipal indireta, bem como sobre a eventual 
aplicabilidade da delimitação constante do artigo 1.595 do Código Civil. Tal situação pode caracterizar 
nepotismo quando verificado ajuste mediante designações recíprocas, realizada visando à troca de 
favores ou fraude à lei, quando existente ascendência hierárquica ou funcional do agente político sobre 
a autoridade nomeante ou, ainda, no caso de incompatibilidade da formação do nomeado para o 
respectivo cargo/função. Inicialmente o Relator delimitou que nepotismo: “significa ‘proteção’, 
‘apadrinhamento’, que é dado pelo superior para um cônjuge, companheiro ou parente seu, contratado 
para o cargo ou designado para a função em virtude desse vínculo. Caracteriza-se como ofensa à 
moralidade”. Destacou que “o nepotismo é vedado em qualquer dos Poderes da República por força 
dos princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, 
independentemente de previsão expressa em diploma legislativo. Assim, o nepotismo não exige a edição 
de uma lei formal proibindo a sua prática, uma vez que tal vedação decorre diretamente dos princípios 
contidos no art. 37, caput, da CF/88 (STF, Reclamação nº 6702, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 04/03/2009) ”. Mencionou a redação da Súmula Vinculante n. 13 do STF, segundo a qual 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal”. “Pela redação literal da súmula, a vedação é extensiva aos 
familiares até o 3º grau, inclusive por afinidade”, complementou o Relator. Sobre o questionamento se, 
à luz do art. 1.595 do Código Civil, o parentesco do sobrinho da esposa de um Secretário Municipal 
(ou cargo equiparado a este) configuraria vínculo para fins de incidência da vedação contida na SV 13, 
o Relator pontuou a dúvida relativa ao referido artigo, porque ele limita o parentesco por afinidade aos 
ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Contudo, o Relator explicou 
que a SV 13 engloba no conceito de nepotismo os parentes por afinidade, até terceiro grau, inclusive. 
Sendo assim, abarcaria a situação do “sobrinho da esposa de Secretário Municipal”, vínculo por 
afinidade de terceiro grau. Registra-se ainda, que a Lei Orgânica do Município de Laguna também 
estende a vedação ao parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive”. 
Sobre o aparente conflito entre o conceito (limitado) de parentesco de afinidade trazido pelo diploma 
civil e o conceito (ampliado) trazido pela súmula vinculante, o Relator esclareceu que o STF entende 
que “há independência entre as esferas civil e administrativa-constitucional, razão pela qual o conceito 
de parentesco estabelecido no Código Civil não tem o mesmo alcance para fins de obediência aos 
princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, que vedam a prática de nepotismo na 
Administração Pública. (Reclamação nº 9013, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 21/9/2011). 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2072
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Igual orientação já foi seguida pelo TCU, no sentido de que o termo “parentes” engloba vínculos 
consanguíneos e por afinidade até o terceiro grau (TCU, Acórdão nº 560/2012, Rel.: Min. Marcos 
Bemquerer, julgado em 18/09/2012; precedente anterior: Acórdão nº 560/2004). Assim sendo, o 
Relator concluiu que “a limitação contida no artigo 1.595 do Código Civil NÃO tem repercussão sobre 
os vínculos de parentesco indicados na Súmula Vinculante 13 e na Lei Orgânica Municipal, de modo 
que a nomeação para cargo ou função comissionada de ‘sobrinho da esposa de Secretário Municipal, 
ou cargo equiparado a este’ (vínculo de terceiro grau por afinidade) poderá caracterizar a prática de 
nepotismo, em determinadas circunstâncias”. Sobre o questionamento referente a nomeação de 
sobrinho de Secretário Municipal (ou cargo equiparado a este) que venha a ocorrer no âmbito de 
Autarquia ou Fundação Municipal, o Relator esclareceu que também caracterizaria nepotismo, mesmo 
que as Autarquias e Fundações Públicas possuam personalidade jurídica própria e integrem a 
Administração Indireta. “Pelo texto da súmula, podemos observar que a proibição não é restrita à 
Administração Direta”. Contudo, “o Consulente faz a ressalva de que a autoridade nomeante não seria 
o Prefeito Municipal (Administração Direta), mas sim o Presidente da Fundação ou Autarquia 
(Administração Indireta), ou seja, estaríamos diante de pessoas jurídicas diversas, sendo que o Secretário 
Municipal não seria o agente nomeante. Ocorre que, como pontuado pela Área Técnica, para os fins 
da presente Consulta, é necessário perquirir a existência de ascendência hierárquica ou funcional do 
Secretário Municipal sobre a autoridade nomeante, situação que somente poderá ser aferida no caso 
concreto, de acordo com a normativa aplicável à entidade na qual se verificar a nomeação do parente”. 
Complementa, “o STF já assentou entendimento de que prática de nepotismo não resulta diretamente 
do parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público, mas da presunção de 
que a escolha para ocupar o cargo tenha sido direcionada à pessoa que tem como interferir no processo 
de seleção (STF, Reclamação nº 18564, Rel.: Min. Dias Toffoli, julgado em 23/02/2016) ”. E ainda, 
“foram elencados pelo STF alguns critérios objetivos de conformação, nos quais haverá nepotismo: a) 
ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade 
nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de 
parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa 
nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e d) 
relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou 
funcional sobre a autoridade nomeante (STF, Reclamação nº 18564, Rel.: Min. Dias Toffoli, julgado 
em 23/02/2016)”. O Relator ainda destacou que “o STF tem afastado a aplicação do enunciado da SV 
13 a cargos públicos de natureza política (a exemplo de Secretário Municipal), ressalvados os casos de 
inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou de inidoneidade 
moral (STF, Reclamação nº 22339, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/09/2018). Ou seja, poderá 
caracterizar nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique demonstrada a inequívoca 
falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade 
moral do nomeado”. Por fim, concluiu o Relator: “a nomeação de sobrinho da esposa de Secretário 
Municipal, ou cargo equiparado a este, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública municipal indireta, poderá caracterizar nepotismo 
quando verificado ajuste mediante designações recíprocas, realizada visando à troca de favores ou 
fraude à lei, quando existente ascendência hierárquica ou funcional do agente político sobre a autoridade 
nomeante ou, ainda, no caso de incompatibilidade da formação do nomeado para o respectivo 
cargo/função”. @CON–19/00602390, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
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1.2.9. Consulta. Caso concreto. Não conhecimento. Concurso Público. Nível de Escolaridade. 
Previsão em Edital. Divergência com o previsto em Lei Municipal. Em consulta oriunda Câmara 
Municipal de Tijucas, o TCE/SC reconheceu o não cumprimento de requisito de admissibilidade, ante 
o descumprimento do inciso II do art. 104 do Regimento Interno, por constatar que o requerimento 
formulado não versava sobre questão formulada em tese, evidente caso concreto e que aponta para 
irregularidade no edital convocatório para concurso público. Trata-se de questionamento relacionado 
a edital de concurso que tenha previsto nível de escolaridade diferente do exigido em lei municipal. O 
Relator apontou que “o Ministério Público de Contas realizou pesquisa junto ao site da Câmara de 
Vereadores de Tijucas e verificou que a consulta se refere ao Concurso Público nº 01/20131 para 
preenchimento do cargo de recepcionista/telefonista da casa legislativa, que exigiu do candidato 
certificado de conclusão de curso de Nível Médio, reconhecido pelo MEC, enquanto que a Lei 
Complementar n. 17/2013 – que dispõe sobre a organização administrativa e quadro de pessoal dos 
servidores efetivos e em comissão da Câmara Municipal de Tijucas, em seu Anexo III, exige apenas 
certificado de conclusão de curso de Nível Fundamental, reconhecido pelo MEC”. Destacou o Relator 
que o Ministério Público concluiu, “com base nas informações colhidas que se tratou de evidente caso 
concreto e que, ainda mais, aponta para irregularidade no edital convocatório para o concurso público, 
portanto, no seu entender, não é passível de conhecimento a presente consulta”. O Relator informou 
que o “Consulente não buscou junto a esta Corte interpretação de lei em tese, mas sim manifestação 
específica acerca da regularidade, ou não, da situação ocorrida no âmbito da Câmara de Vereadores de 
Tijucas”. O Relator mencionou o entendimento de Jacoby Fernandes: “efeito importante da resposta 
da consulta é o prejulgamento da tese, mas não do fato ou do caso concreto”, e retirou da lição do 
doutrinador que: “Tal efeito tem duas consequências. A primeiro a respeito ao princípio do duo process 
of law – devido processo legal – que impede a firmação e juízo antes da ocorrência dos fatos, pois, do 
contrário, estaria a Corte julgando sem observar o rito processual adequado, a contextualização 
completa e a produção de provas em favor ou prejuízo do próprio consulente. A segunda é que pode 
o consulente, fato não raro, interpretando a resposta da consulta, atribuir-lhe elastério ou concepção 
diversa da que seria normalmente considerada. Daí a cautela jurídica que resguarda o instituto da 
consulta”. @CON–19/00077105, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.2.10. Consulta em Tese. Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Aplicabilidade da 
Lei Estadual nº 8.745/18. Unanimidade. Será conferida interpretação ampliativa ao art. 2º, da Lei 
Estadual n.º 8.745/18, sendo cabível a manutenção do direito de opção aos 80% (oitenta por cento) da 
remuneração do cargo em comissão aos servidores civis efetivos dos demais poderes e órgãos 
autônomos e independentes no âmbito do Estado do Pará, inclusive aos que estiverem cedidos para 
ocupar tais cargos, até que cada interessado, dentro da sua esfera de atuação, encaminhe seus 
respectivos projetos de lei para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Resolução nº 
19.129, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

1.2.11. Recurso de Reexame. ITERPA. Admissão de Pessoal. Contratos Temporários. Sessão 
Julgamento. Ausência Notificação. Registro de Contratos. Multa Intempestividade. Remessa. 
Decisão-Surpresa. Violação Contraditório. Ampla defesa. Nulidade Multa. Decisão 
Processual. Princípio do Formalismo Moderado. Primazia Decisão de Mérito. Utilidade 
Processo. Provimento Recurso. Exclusão Multa. A ausência de notificação prévia para sessão de 
julgamento em que é aplicada multa ao interessado implica na nulidade da penalidade aplicada, ante a 
ocorrência de decisão surpresa, o que é vedado pelo processualístico moderno (arts. 9 e 10 NCPC, e 
art. 5ª, LV, CF). Com a processualística moderna, especialmente adotada pelo atual Código de Processo 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900077105
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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Civil brasileiro, deve-se privilegiar o princípio da primazia da decisão de mérito, como corolário do 
direito fundamental ao exame de mérito, ao invés de se adotar decisões eminentemente processuais. 
Acórdão nº 59.297, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.12. Recurso de Reexame. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Ato sujeito à 
Registro. Admissão de Pessoal. Vício Insanável. Não Ocorrência. Negativa de Provimento. 1. 
Conhecimento do recurso, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade. 2. O art. 155, §1°, 
inciso I, do RITCE/PA não é de incidência obrigatória em todos os casos trazidos à análise desta Corte 
de Contas. 3. Não é aplicável o art. 215 do RITCE/PA, que trata especificamente dos processos de 
prestação ou tomada de contas especial, que concluírem pela irregularidade, pela regularidade com 
ressalva ou pela aplicação de multa. 4. O contraditório, nos moldes do art. 5°, inciso LV, da Constituição 
Federal, requer a presença de litígio ou acusação, o que não se verifica na análise dos atos de admissão 
de pessoal, na qual o Tribunal de Contas busca promover o ajuste da conduta dos entes ou órgãos 
fiscalizados aos ditames legais. 5. Observou-se a presença de circunstâncias no processo que afastam a 
excepcionalidade da contratação por tempo determinado. 6. Negativa de provimento, mantendo-se os 
exatos termos do Acórdão recorrido. Acórdão nº 59.321, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.13. Consulta. Requisitos de Admissibilidade. Preenchidos. Lei Estadual nº 8.426/2016. 
FAPAESPA. Enquadramento. Agência de Fomento e Instituição Científica e Tecnológica no 
Pará – ICT/PA. Impossibilidade. Fundação de Apoio. Terceiro Interveniente. Parceria de 
Direito Público. Inviabilidade Jurídica. 1. Não deve ser atribuída a Fundação Amazônia de Amparo 
a Estudos e Pesquisas do Pará – FAPESPA a condição de agência de fomento ou de Instituição 
Científica e Tecnológica no Pará – ICT/PA, com espeque na Lei estadual n. 8.426/2016, porquanto 
deve ser preservada a escolha positivada pelo legislador. 2. A realização de parceria entre a FAPESPA 
e universidades federais, com a participação da respectiva fundação de apoio, entidade privada sem fins 
lucrativos, na condição de gestora administrativa e financeira, carece de suporte legal e, por conseguinte, 
não deve ser levada a efeito pelos gestores públicos estaduais. 3. Conhecimento da consulta, para 
responder negativamente às indagações formuladas. Resolução nº 19.141, Boletim de Jurisprudência 
TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.14. Admissão de Pessoal. Contratação por Tempo Determinado. Substituição de Servidor 
Temporário. Efeitos Financeiros Exauridos. Perda do Objeto. Extinção do Feito sem 
Resolução do Mérito. Resolução nº 18.990/2018. Manutenção de vínculo após o exaurimento 
do contrato. Desligamento. 1. Quando o ato de admissão de pessoal tiver seus efeitos financeiros 
exauridos, o correspondente processo de registro pode ser extinto sem resolução de mérito, por perda 
de objeto, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 18.990/2018; 2. Em caso de manutenção de vínculo 
após o exaurimento do contrato, deverá ser determinado o imediato desligamento, com determinação 
de apuração do fato. Acórdão nº 59.490, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.15. Recurso de Reconsideração. Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
Capacidade Processual Excepcional. Capacidade judiciária. Defesa de interesses e 
prerrogativas institucionais. Intempestividade não declarada. Moderação formalidade. 
Verdade material. Determinação. Nulidade. Não ocorrência. Contraditório. Desnecessidade. 
Primazia da solução integral. Mérito recursal. Instrução normativa STN 1/1997. Entes estatais. 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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Aplicabilidade. 1. É reconhecida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará a 
personalidade judiciária excepcional, de modo que pode demandar em juízo para defender os direitos 
institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e 
independência, isto é, na defesa de suas prerrogativas institucionais. Precedentes STJ. 2. É possível 
conhecer excepcionalmente de Recurso intempestivo em respeito aos princípios da verdade material e 
da formalidade moderada, examinadas as circunstâncias do caso concreto em cotejo com o interesse 
público. 3. No exercício de jurisdição objetiva pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
consubstanciada na emissão de determinações e/ou recomendações abstratas aos jurisdicionados para 
o cumprimento de normas cogentes de aplicação geral (art. 71, incisos IV e IX da Constituição Federal), 
não há nulidade de determinação e/ou recomendação em razão da ausência de contraditório. 
Precedentes TCU. 4. O atual modelo constitucional de processualística impõe que se promova sempre 
que possível a juris-satisfação, com a resolução do mérito recursal, ao invés de se adotar decisão 
estritamente processual, uma vez que nos termos do art. 4º do NCPC (lei n.º 13.105, de 16 de março 
de 2015), as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa. 5. Na falta de normatização específica consolidou-se entendimento no sentido de 
ser aplicáveis os dispositivos da Instrução Normativa STN 1/1997 às entidades públicas estaduais. 
Precedentes TCE/PA. Acórdão nº 59.568, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

1.2.16. Responsabilidade. Pessoal. Cessão de Pessoal. Princípio da Impessoalidade. Desvio de 
Função. Multa. A utilização de servidores cedidos em desacordo com o princípio da impessoalidade 
ou eivada por desvio de função e ocupação indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma 
legal ou regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 
8.443/1992. Acórdão nº 3149/19-Plenário, Boletim de Jurisprudência nº 294 do TCU, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.2.17 Tomada de Contas Extraordinária. Pagamento de TIDE. Servidores comissionados. 
Afronta ao v. Acórdão nº 1072/06-STP. Pela procedência com condenação à restituição de 
valores. Considerando que a partir do Acórdão n.º 1072/06-STP foi firmado o entendimento no 
sentido de que “quanto à dedicação exclusiva os cargos em comissão já pressupõem comprometimento análogo a essa 
gratificação, sendo incompatíveis com o pagamento de tal verba”, não há que se falar em boa-fé até a prolação do 
decisum que determinou a instauração do corrente expediente e má-fé a partir do momento em que o 
gestor seguinte tomou ciência da possível irregularidade a ser confirmada em sede de Tomada de Contas 
Extraordinária. Caso contrário, a própria instauração da Tomada careceria de motivação. Procedência 
da Tomada de Contas Extraordinária, instaurada em decorrência de determinação contida no v. 
Acórdão de Parecer Prévio n.º 510/13 –S2C, com a consequente irregularidade das contas, diante da 
confirmação do caráter irregular dos pagamentos de TIDE a servidores puramente comissionados, 
ocorridos entre 05 de fevereiro de 2010 e 28 de junho de 2018 e condenação à restituição de valores – 
a serem oportunamente liquidados – nos moldes do artigo 85 da Lei Orgânica. Acórdão nº 3909/19 – 
Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

1.2.18.  Servidor público estatutário e competência. O Plenário, por maioria, conheceu de conflito 
de competência firmado entre a justiça do trabalho e a justiça comum e declarou a competência da 
justiça comum para processar e julgar a causa. A demanda envolve servidor público municipal, admitido 
mediante concurso, sob o regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O colegiado entendeu 
que o vínculo do servidor com a municipalidade tem natureza jurídico-administrativa. Trata-se, 
portanto de servidor público estatutário, de modo que a justiça competente para processar e julgar a 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
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https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx
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causa é a comum. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin, Rosa Weber e Dias 
Toffoli, que consideraram competente a justiça do trabalho para julgar o pleito, uma vez que a relação 
jurídica é regida pela CLT. Acórdão nº 8018/PI, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 964, 
disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo964.htm.  

1.2.19. Pessoal. Parecer em Consulta TC nº 26/2019. Sobre a contratação de médicos peritos 
para realização de inspeção para fins de aposentadoria por invalidez. Tratam os autos sobre 
Consulta apresentada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 
Vitória – IPAMV, por meio da qual questionou a esta Corte de Contas: “(i) É permitido aos Regimes 
Próprios de Previdência Social efetuar credenciamento de médicos peritos, por meio de edital público 
de convocação, a título precário e sem vínculo empregatício, para constituição eventual, de junta médica 
que preste o serviço de inspeção médica, para fins de aposentadoria por invalidez, a servidores efetivos 
da Administração Direta e Indireta dos Poderes Municipais”? O Plenário, à unanimidade, 
preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: 1.2.1 Em regra, 
a junta médica que preste o serviço de inspeção para fins de aposentadoria por invalidez a servidores 
efetivos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Municipais deve ser composta por servidores 
públicos efetivos, nomeados após aprovação no competente concurso público; 1.2.2 
Excepcionalmente, constatando-se um acréscimo temporário de demanda ou existência de pequena 
demanda, pela possibilidade de contratação, por meio de credenciamento, de médicos peritos para 
constituição de eventual junta médica que preste o serviço de inspeção para fins de aposentadoria por 
invalidez a servidores efetivos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Municipais; Parecer em 
Consulta TC-26/2019 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.2.20. Pessoal. É legítima a acumulação de aposentadoria por invalidez com a gratificação por 
exercício de atividade de dirigente sindical. Tratam os autos de Tomada de Contas Especial 
instaurada pela diretora presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha – IPVV, para apurar 
suposta irregularidade quanto a percepção simultânea de proventos de aposentadoria por invalidez e de 
gratificação de jetom pelo exercício de atividade sindical por um mesmo servidor. Inicialmente, sobre 
o caso concreto, o relator observou: “a atividade sindical exercida lhe confere peculiaridades: a primeira, 
não se tratar de vínculo empregatício, mas do exercício de direito social previsto no art. 8º, inciso VII 
da Constituição Federal, que lhe confere o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais; o 
segundo, está relacionado à natureza temporária da atividade e o recebimento de jetom – com natureza 
de gratificação - pelo exercício da atividade”. Ainda, considerou que, em analogia ao sistema eleitoral, 
é possível sustentar a cumulação de aposentadoria por invalidez com a percepção de subsídio 
decorrente do exercício de mandado eletivo, conforme excertos extraídos do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ. Nesse sentido, entendeu: “legítima e legal a cumulação de aposentadoria por invalidez 
com o exercício de atividade de dirigente sindical gratificada por jetom”. O Plenário, à unanimidade, 
decidiu nos termos do voto do relator. Acórdão TC-1522/2019 – Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.2.21. Pessoal. A acumulação do cargo de procurador jurídico com a função de pregoeiro é 
incompatível com o princípio da segregação das funções. Trata-se de fiscalização realizada na 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, convertida em Tomada de Contas Especial, onde apurou-se a 
incompatibilidade do acúmulo simultâneo de cargos de procurador jurídico e pregoeiro, com ofensa o 
princípio da segregação das funções. O relator ao analisar o caso, afirmou que: “A discussão e o cerne 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo964.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
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da irregularidade diz respeito ao fato de o cargo de Procuradora Jurídica constituir instância de controle 
interno de legalidade dos atos praticados pela Administração, inclusive no que toca aos procedimentos 
licitatórios, incluídas as deliberações do pregoeiro e a atuação da equipe de apoio”. Assim asseverou 
que “admitir que um membro da assessoria jurídica componha a equipe de apoio significaria acumular, 
em único agente, a possibilidade de participar do processo de tomada de decisões e, posteriormente, 
do exame de legalidade dessas mesmas decisões, o que sob a ótica do princípio da segregação de 
funções, não é correto”. Posicionou-se, ainda, no sentido de que: “Mais grave é o acúmulo de cargo e 
função que implica em violação a outros princípios preservadores da impessoalidade, da moralidade e 
do controle, presentes neste caso em que a procuradora geral pratica ato administrativos que são 
controlados por assessora jurídica sob sua subordinação”. O relator votou por manter a irregularidade. 
A Primeira Câmara deliberou, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto-vista do 
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Acórdão TC 1380/2019 – Primeira Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.2.22. Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de 
trabalho. Controle e registro de frequência de servidores públicos. Em consulta realizada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis foram suscitadas dúvidas sobre a possibilidade de a 
Administração pública adotar sistemática de aferição de cumprimento de jornada de trabalho alternativa 
ao controle de frequência por registro de frequência para assessores especiais e assessores 
parlamentares. Tendo em vista o art. 37 da CF, a Relatoria concluiu que não há empecilho jurídico para 
que a regulamentação do controle de frequência dos servidores do Poder Legislativo seja realizada por 
meio de Resolução. Se manifestou pela impossibilidade de dispensar o controle de frequência para o 
exercício de atividades externas ao órgão, entretanto corroborou com o entendimento do MPC de que, 
em casos muito excepcionais, justificados pelo lugar, natureza ou duração da atividade a ser exercida, é 
possível que tal registro seja dispensado. Ressaltou que a dispensa do registro de frequência difere da 
dispensa do controle de frequência; aquele se refere à desobrigação, diante de circunstâncias 
excepcionais relacionadas à natureza do cargo ou das atividades de registrar o ponto de entrada e saída 
na unidade de lotação; este, à falta de controle do cumprimento da jornada de trabalho e do efetivo 
exercício das atividades pelo servidor. Assim, o TCM-GO respondeu que: (1) o Poder Legislativo 
Municipal tem competência para, por meio de lei ou Resolução, dispor sobre a forma que se realizará 
o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal; (2) em regra, os ocupantes de 
cargos em comissão do Poder Legislativo devem exercer suas funções predominantemente na sede da 
Câmara, posto que as atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com o exercício 
de atividades externas; (3) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de frequência/ponto 
a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que cumprida as seguintes condições: (3.1) 
previsão em Lei ou Resolução; (3.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas atividades sejam de 
exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a efetividade do 
interesse público e redução dos dispêndios; (3.3) as atribuições do cargo respectivo devem ser, como 
pressuposto da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; (3.4) ficar documental e 
motivadamente comprovada a impossibilidade de o servidor registrar na sede do órgão os horários de 
entrada e saída, e, nessa condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam às 
atividades externas desempenhadas no dia e sua justificativa; (3.5) a dispensa deve ser deferida pela 
autoridade administrativa, motivadamente, em cada caso; (3.6) deve haver disciplina e efetiva execução 
de meios alternativos de controle de cumprimento das atividades; (3.7) a aferição do exercício do cargo 
não deve, em hipótese alguma, ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, 
mas em relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros eventuais de 
entrada e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a transparência e a verificação oportuna 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
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pelo gestor e pelos controles interno e externo. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão-
Consulta nº 00029/19, Informativo do TCMGO nº 18, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf. 
 
1.2.23. Ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia 
sobre servidores fantasmas. Em denúncia oferecida à Ouvidoria deste Tribunal foi relatada a 
existência de servidores fantasmas no município de Baliza/GO, dentre eles comissionados e efetivos. 
O Relator, em convergência parcial com o entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do 
Ministério Público de Contas, considerou prejudicada a resolução de mérito da denúncia diante da 
ausência de controle de frequência dos servidores por parte do município e apontou que o descontrole 
da assiduidade é uma cultura generalizada na localidade que inviabiliza a verificação efetiva dos serviços 
prestados. O Relator declarou a situação fática irregular pelo descumprimento do “caput” do art. 37 e 
do § 1º do art. 74, ambos da CF/88, c/c o art. 59 da LOTCMGO, e aplicou a multa prevista no inciso 
VIII do art. 74-A da LOTCMGO, além do prazo de 60 (sessenta) dias para adequação do controle e 
para expedição de ato normativo disciplinando registro de frequência, modo, prazos, instrumentos e os 
responsáveis por cada área, inclusive para o monitoramento da falta injustificada. Ao final, expediu-se 
a recomendação de acompanhamento da determinação imposta ao controle interno municipal nos 
termos do parágrafo único do art. 70 da CF/88 e art. 58 da Lei Estadual nº 15.958/07, no sentido de 
cessar a irregularidade denunciada. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 09077/19, 
Informativo de Jurisprudência TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  
 
1.2.24. Recurso de Reconsideração. Procuradores Municipais. Honorários de Sucumbência. 
Teto Remuneratório. Fracionamento. Devolução de Valores. O TCE/SC negou provimento ao 
Recurso de Reconsideração interposto por ex-Procurador do município de Joinville, em face de 
processo @TCE – 14/00425120 referente a irregularidades concernentes ao pagamento de honorários 
sucumbenciais a Procuradores Municipais de Joinville com extrapolação do teto remuneratório no mês 
de março de 2012, em afronta ao art. 37, inciso XI da Constituição Federal, aos Prejulgados deste 
Tribunal ns. 2135 e 1665 e ao art. 3° da Lei (municipal) n. 3737/1998. Tratam os autos de Recurso de 
Reconsideração que negou provimento para o recurso e determinou a formação de autos apartados 
para apuração do pagamento de remuneração aos Procuradores municipais e médicos acima do teto 
estabelecido por Lei Municipal e, eventualmente pela Constituição Federal, bem como seu possível 
fracionamento, tomando-se em consideração o MI 0359/PGM da Procuradoria Geral do Município 
de Joinville, uma vez que aventada a possibilidade de haver danos ao Erário mais expressivo do que o 
constatado nos autos do processo originário, que fora circunscrito aos limites da Representação. 
Inicialmente, o Relator afastou os argumentos sobre a aplicabilidade do art. 85 do Código de Processo 
Civil, “por serem manifestamente incabíveis, eis que os fatos aconteceram em 2012. Ao ensejo dos mais 
elementares postulados de direito intertemporal, é consabido que tal normativa não retroage, muito 
menos as interpretações que dela decorrem”. O Relator verificou que “toda a análise teve como lastro 
duas premissas, a possibilidade de percepção de honorários de sucumbência por procuradores 
municipais e, como parâmetro para o cômputo do teto constitucional, o subsídio de Desembargador 
do Tribunal de Justiça, isto é, no máximo ‘noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’ (art. 37, XI, da CRFB/88) ”. 
O Relator constatou que no ano de 2012, vigorava nesta Corte os Prejulgados nº 1007 e 1740 que 
vedavam a percepção de honorários da sucumbência por Advogados públicos. O Relator esclareceu 
que os referidos Prejulgados foram revogados apenas na Sessão Plenária de 26.06.2013, em voto que 
deixou nítido em sua fundamentação a inspiração em Parecer da Advocacia Geral da União, de março 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400425120
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2135
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1665
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1007
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1740
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de 2013, e também alinhamento a posições do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), 
do STJ e do STF, frisando a possibilidade de recebimento dos honorários de sucumbência, mas 
advertindo tratar-se de verba pública, incumbindo a cada municipalidade, no âmbito da sua autonomia, 
definir se, quanto, como e dentro de quais parâmetros tais verbas seriam distribuídas aos advogados e 
procuradores municipais, e ainda, “em decisões do STF, o Relator destacou a necessária observância 
ao teto estipulado no art. 37, XI, da CRFB/88, admitindo que cada Município estabeleça subtetos”. O 
Relator recordou que “foi em 16.12.2011 que o STF reconheceu como dotada de Repercussão Geral a 
questão sobre o parâmetro para o teto a que estariam submetidos os procuradores municipais, se o 
subsídio do Prefeito ou se os dos Desembargadores do Tribunal de Justiça” e ainda, “que esta Corte 
de Contas, na Sessão Plenária de 30.04.2014, definiu que o teto a ser aplicado aos procuradores 
municipais tem como baliza o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça, se diversamente não 
enunciar lei local”. Quanto ao caráter alimentar dos honorários advocatícios, o Relator esclareceu que 
“quando o assunto é teto remuneratório dos servidores públicos, não são oponíveis nem a 
irredutibilidade dos vencimentos, nem a alegação de caráter alimentar, uma vez que qualquer dos 
argumentos tornaria inúteis os enunciados constitucionais sobre a matéria, e a fixação de limites 
máximos seria vazia de sentido e de significado. Assim, sequer é preciso adentrar no debate sobre a 
Súmula Vinculante nº 47 abarcar os procuradores públicos, especialmente no que tange a momento 
anterior ao Novo Código de Processo Civil”. Assim sendo, para o Relator, “percebe-se que não assiste 
razão ao recorrente quando alega que os honorários de sucumbência, no período em discussão, ficariam 
fora do teto remuneratório, por não serem verba pública”. Outro questionamento levantado pelo 
Relator foi sobre “a possibilidade de danos ao Erário em patamares maiores do que o analisado no 
processo originário, limitado aos contornos da Representação, tanto em razão do período, como em 
razão de dúvida quanto ao parâmetro para o cômputo do teto dos procuradores do Município de 
Joinville”. Por fim, sobre o teto remuneratório, o Relator ressaltou que a Lei (municipal) nº 3737/1998, 
art. 1º, § 2º, que indicava teto remuneratório, considerados os honorários da sucumbência, aplicável aos 
procuradores do Município de Joinville, qual seja, a cada ano não poderia superar a remuneração, 
também avaliada por ano, de Secretário do Município. Contudo, “invoca-se a Lei (municipal) nº 
3737/1998, no teor do art. 1º, § 3º, para justificar o pagamento de honorários remanescentes em meses 
seguintes, mas o parâmetro para aferição do teto modifica-se de Secretário Municipal para 
Desembargador, mensalmente, sem a alteração do art. 1º, § 2º, da Lei naquele momento, por inciativa 
do Chefe do Executivo e posterior atuação da Câmara”, e por essa razão, determinou “a formação de 
autos apartados, para que sejam apuradas a observância às regras então vigentes acerca do teto 
remuneratório dos procuradores de Joinville, especialmente no exercício de 2012”. Por fim, extrai-se 
da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. 
PROCURADORES MUNICIPAIS. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. TETO 
REMUNERATÓRIO. FRACIONAMENTO. NEGAR PROVIMENTO. No período examinado, era 
assente o caráter de verba pública dos honorários da sucumbência, que poderiam ser pagos pelo 
Município a procuradores e advogados públicos, se assim previsto em Lei municipal, respeitado o teto 
e demais condições nela estabelecidos, vedada a extrapolação dos limites constitucionalmente previstos 
e o fracionamento para pagamento em outros meses (art. 37, XI, CRFB/88)”. E ainda: “SERVIDOR 
PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INFLUÊNCIA OU INTERFERÊNCIA PARA A 
CONCESSÃO DA VANTAGEM CARACTERIZADA. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sobre a necessidade de estarem presentes quatro elementos, simultaneamente, para 
que não se imponha a devolução de valores pagos a servidores públicos, a saber: “(i) presença de boa-
fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da 
vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência 
da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem 
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impugnada; (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração”. Consoante a prova 
dos autos, a interferência dos beneficiários para a concessão da vantagem restou caracterizada”. 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.2.25. Representação. Cargos em Comissão. Concessão de Triênios. Licença-Prêmio. 
Previsão legal. Regularidade. O TCE/SC julgou improcedente Representação encaminhada a esta 
Corte de Contas por Analista de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Içara, relatando 
supostas irregularidades relativas à concessão de triênios e licença-prêmio a servidores detentores de 
cargos em comissão naquela Casa Legislativa, no período de 2013 a 2017. Inicialmente, o Relator 
explicou que o representante se insurgiu contra a concessão de triênio e licença-prêmio a servidores 
ocupantes de cargo em comissão da Câmara Municipal de Içara, ao longo do período de 2013 a 2016, 
e informou ao Tribunal o teor de parecer emitido pela 1ª Promotoria de Justiça daquela Comarca, que 
rechaça o pagamento de tais verbas a servidores comissionados. O Relator destacou que “a Unidade 
Gestora oficializou Consulta a este Tribunal de Contas (CON n. 13/00283200) a fim de dirimir o 
alcance dos dispositivos contidos na Lei Complementar Municipal n. 3/1999 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Içara”. O Relator informou que o entendimento acolhido pelo Tribunal 
Pleno na Consulta à época: “não estabelece diferenciação entre comissionados e efetivos quando da 
concessão dos adicionais por tempo de serviço e de licença-prêmio, haja vista, diferentemente do 
previsto no âmbito deste Estado, serem concedidas ao servidor público municipal em sentido amplo. 
Em síntese, como bem inferiu o Órgão Consultivo, desde que haja previsão legal, tal como a verificada 
no Município de Içara, não há óbice para a concessão dos benefícios sob análise”. Desta feita, o Relator 
informou que “com amparo nessa consulta, foi permitida a concessão de triênio e licença-prêmio aos 
servidores ocupantes de cargo em comissão desde aquele ano (2013) até a troca da gestão, em 2017, 
quando foi deflagrada reforma administrativa por meio da Lei Complementar Municipal n.148/2016 – 
que pôs fim ao pagamento de tais vantagens”. “Assim, em função de a concessão das vantagens aos 
servidores comissionados ao longo dos exercícios de 2013 a 2016 ter se baseado em posicionamento 
expresso desta Corte de Contas, a DAP e o Ministério Público de Contas são uníssimos quanto a boa-
fé do gestor, que afasta qualquer irregularidade no período”, complementou e acolheu o parecer quanto 
a não configuração de restrição pois os pagamentos denunciados estavam amparados em Prejulgado 
vigente nesta Corte de Contas, ou em ordem judicial (Mandado de Segurança n. 0300253-
89.2017.24.0028). O Relator ainda respondeu questionamentos sobre a Lei Complementar Municipal 
n. 3/1999 com observância ao parecer da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Içara. O Relator 
constatou a perda de objeto do pleito, “em razão da publicação da Lei Complementar Municipal n. 
150/2017, que alterou a redação dos arts. 99 e 106 para evidenciar o alcance de tais normas apenas aos 
servidores ocupantes de cargo efetivo”. Quanto ao pedido de reapreciação da consulta formulada pela 
Câmara Municipal de Içara em 2013, o Relator entendeu que “a atuação deste órgão de controle nos 
presentes autos pautou-se no caso concreto apresentado, enquanto o procedimento de consulta se 
destina a examinar questões formuladas em tese, bem como em vista da vedação de interposição de 
Recurso ao Consulente (devidamente qualificado) contida no Regimento Interno desta Casa”.  
Quanto ao pedido de apreciação da Lei Complementar Municipal n. 148/2016, notadamente acerca de 
eventual inconstitucionalidade de seu art. 2º, §2º, que atribuiu estabilidade pré-aposentadoria aos 
servidores públicos detentores de cargos comissionados, o Relator entendeu que “ratifica-se o 
entendimento técnico e ministerial no sentido de que se mostra inviável qualquer pronunciamento 
quanto à inconstitucionalidade de referido dispositivo legal incidentalmente na presente representação, 
pois nenhum dos casos concretos apresentados se fundamentou na aplicação dessa norma”. @REP-
17/00363163, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300283200
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700363163
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700363163
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700363163
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.2.26. Tomada de Contas Especial. Estatuto do magistério. Afastamento. Curso de 
atualização, aperfeiçoamento e Pós-graduação. Vencimentos integrais. Condicionalidades. 
Descumprimento. Dano ao erário. O TCE/SC julgou irregulares com imputação de débito as contas 
relativas ao recebimento indevido de vencimentos em virtude de afastamento para cursar pós-
graduação, sem a comprovação da conclusão do curso e da dedicação, em tempo e carga horária igual 
ao afastamento, ao Ensino Público Catarinense. Tratam-se os autos de Tomada de Contas Especial 
relativa a dano ao erário de R$ 107.119,98 decorrente de afastamento para cursar pós-graduação, com 
vencimentos integrais, no período de 22/08/1994 a 31/07/1996 e 05/08/1996 a 31/12/1997, 
totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias, sem a comprovação da conclusão do curso e da 
dedicação, em tempo e carga horária igual ao afastamento, ao Ensino Público Catarinense, em 
descumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no art. 37, caput, da Constituição 
Federal; art. 63, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 29, inciso VI, § 4º e art. 161, da Lei Estadual nº 6.844/86 
(Estatuto do Magistério Público Estadual); art. 2º, inciso II, alínea “b” e art. 4º, incisos I e IV, do 
Decreto Estadual nº 773/87, vigentes à época. Constatou-se que o servidor foi demitido do serviço 
público, de acordo com Processo Administrativo Disciplinar, por abandono do serviço público. O 
Relator destacou que o elemento central, ensejador do dano ao erário, consiste no fato do servidor “ter 
descumprido mandamento legal que o obrigava a continuar vinculado em atividades originárias por 
período igual ao da duração do afastamento para realização do curso. Por óbvio, neste caso dos autos, 
a comprovação de conclusão do curso não seria eficaz para afastar o débito em comento”. O servidor 
foi citado regularmente, porém deixou de apresentar defesa nos autos. Em discussão no Plenário desta 
Casa na sessão de 16.12.2019 no processo nº TCE 18/00177728, o Conselheiro Luiz Roberto Herbst 
levantou discussão sobre a definição de atualização monetária e aplicação de juros no âmbito do TCE, 
sendo que Instrução Normativa e o Regimento Interno preconizam a incidência de atualização e juros 
moratórios de 1% ao mês, e o art. 44 da Lei Orgânica define a atualização com base no índice de 
correção adotado pelo Estado na atualização dos créditos da Fazenda Pública, qual seja a taxa SELIC, 
além dos juros de mora no seu parágrafo único. O Relator consignou também que o TCU adota a Selic 
para atualização das suas condenações em débito. Suscitou que a taxa SELIC é considerada, conforme 
precedentes do STJ e STF, índice que envolve correção monetária de créditos tributários que não pode 
ser cumulada com outros indexadores de mesma natureza (IPCA, INPC, etc). Argumentou ainda que 
a taxa de 12% pode ser considerada excessiva, na medida em que a SELIC está em menos de 5% ao 
ano. Diante de tais ponderações, e considerando o art. 44 da Lei Orgânica deste Tribunal, e após 
discussões em plenário na sessão de 02.12.2019, o Relator entendeu prudente recomendar à Presidência 
a realização de estudos para mudança da sistemática de atualização dos valores a qual esta Corte de 
Contas profere condenações de ressarcimento, passando-se a adotar exclusivamente a taxa SELIC, a 
exemplo do Poder Judiciário e do TCU, inclusive a fim de se definir o início da incidência da nova taxa, 
considerando as condenações já realizadas e com determinação para atualização monetária e encargo 
moratório de 12% ao ano. No caso concreto julgado, no entanto, o Relator sugeriu a manutenção da 
sistemática atual, considerando a atualização monetária e juros legais a partir da data da ocorrência do 
fato gerador do débito até a data do recolhimento. Portanto, acolheu o posicionamento do Relator, o 
qual foi afirmado pelo Plenário desta Corte de Contas na Sessão de 16.12.2019. Por fim, o Relator 
acolheu a sugestão de recomendação à Secretaria de Estado da Educação para que atue com celeridade 
nos procedimentos para apuração e ressarcimento, em razão do não cumprimento das 
condicionalidades previstas para os servidores que se afastam para realização de cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e pós-graduação, bem como implante controles eficientes para acompanhar o 
cumprimento dessas exigências, evitando situações conforme a verificada nestes autos. @TCE – 
17/00198456, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800177728
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700198456
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700198456
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700198456
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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1.2.27. Tomada de Contas Especial. Servidores. Vencimentos. Afastamento para Pós-
Graduação. Termo de Compromisso. Descumprimento. Demissão. Ressarcimento ao Erário. 
Imputação de Débito. O TCE/SC condenou servidora pública por prejuízo ao erário decorrente de 
descumprimento de termo de compromisso firmado pela administração com servidora pública para 
frequentar curso de pós-graduação, sem comprovação de conclusão. Tratam-se os autos de Tomada de 
Contas Especial relativa a dano ao erário de R$ 80.482,96 decorrente não cumprimento do Termo de 
Compromisso firmado com a SED, em virtude de afastamento para cursar pós-graduação, em nível de 
doutorado, com vencimentos integrais, no período de 01/08/2005 a 01/02/2010, totalizando 4 
(quatro) anos e 06 (seis) meses, sem permanecer vinculada ao Magistério Catarinense por período igual 
ao do afastamento e não apresentar a conclusão do curso, vindo a solicitar exoneração em 27/07/2010, 
em descumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal. O Relator destacou que o corpo instrutivo fez menção as normas e regulamentos 
infringidos, indicando o art. 29, inciso VI, § 4º e art. 161, da Lei Estadual nº 6.844/86 (Estatuto do 
Magistério Público Estadual); art. 4º, inciso III, alínea “a” e “b”, e art. 8º, incisos I e IV, do Decreto nº 
2.940/1998; art. 6º, inciso IV, alínea “b” e “c”, e art. 10, incisos I e III, do Decreto nº 3.919/2006; e 
art. 6º, inciso IV, alíneas “b” e “c”, e art. 10, inciso I, alínea “a”, e § 3º do Decreto nº 235/2007 vigentes 
à época, além do art. 37, caput, da CFBR/88 (princípios da legalidade e moralidade) e o art. 63, caput, 
da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, o Relator lembrou a Lei nº 9.873/1999 e o enunciado firmado 
pelo Tribunal de Contas da União: “A prescrição quinquenal veiculada na Lei 9.873/1999 não se aplica 
aos processos de tomada de contas especial, por possuir como fundamento o exercício regular do Poder 
de Polícia, diferentemente das atividades de controle externo previstas na Constituição Federal, que 
encerram, entre outros, os atos de gestão”. Sobre o argumento da servidora, de que desconhecia a 
obrigação de continuar vinculada às atividades do serviço público por período igual ao do afastamento 
devido à norma regulamentar, por entender que a licença para qualificação é um investimento da 
entidade pública no servidor, o Relator destacou que “a ninguém é permitido invocar o 
descumprimento das leis em vigor sob a justificativa do seu desconhecimento, na linha do que prescreve 
o art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que dispõe: ‘Ninguém se escusa de 
cumprir a lei, alegando que não a conhece’. Ademais, é certo supor que tinha pleno conhecimento das 
regras, porquanto assinou termo de compromisso específico”. Ainda mencionou o entendimento do 
TRF a 1ª Região que cita jurisprudência do STF: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - 
MANDADO DE SEGURANÇA -VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORES EM RAZÃO DE 
SENTENÇA POSTERIORMENTE REFORMADA - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS 
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE - BOA-FÉ NÃO 
DEMONSTRADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -LEI Nº 8.112/90, ART. 
46; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÚMULA Nº 405 – APLICABILIDADE”. E 
complementou com o enunciado lavrado pelo Tribunal de Contas da União: “A reposição ao erário 
somente pode ser dispensada quando verificadas cumulativamente as seguintes condições: a) presença 
de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão 
da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, a validade ou a 
incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem 
impugnada; e d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Quando não 
estiverem atendidas todas essas condições ou, ainda, quando os pagamentos forem decorrentes de erro 
operacional da Administração, a reposição é obrigatória, na forma dos arts.46 e 47 da Lei 8.112/1990”. 
O Relator ainda destacou que “o dever de indenizar imposto ao servidor que, após o afastamento para 
realizar curso de aperfeiçoamento não permanecer por tempo igual na instituição estadual, não possui 
caráter de sanção, e sim de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que 
tenha havido integral contraprestação por parte dele”. E complementou, que a atualização monetária 
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deve ser o INPC, mais 1% ao mês até 30/09/2013, em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº 
1.886/2013: “a conjunção dos fatos ensejou dano ao erário, no valor original de R$ 80.482,9612 
(vencimentos da época), cujo montante atualizado monetariamente, totalizou R$ 303.669,60, conforme 
memória de cálculo apresentada pela comissão processante de tomada de contas especial da SED e 
referendada pela SEF [...]”. Contudo, o Relator entendeu que “há alguns anos, o Estado faz a correção 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (a partir de norma federal 
- Lei nº 9065/1995 - que também foi incorporada pelo Estado) ” e art. 69 da Lei Estadual nº 
5.983/1981”. Quanto à sistemática de juros e atualização monetária aplicada ao caso, o Relator 
mencionou a Lei Complementar Estadual nº202/2000 (Lei Orgânica) e a Instrução Normativa nº TC-
13/2012, além do art. 17 do Regimento Interno do TCE-SC. Para finalizar, o Relator entendeu que 
“entende-se que juros de mora somente são aplicáveis quando for caracterizada a mora do devedor, ou 
seja, depois de imputado o débito, transitado em julgado e uma vez notificado com prazo para 
pagamento, deixar de pagar. A partir daí estaria em mora e se aplicaria os juros de mora (além da 
correção monetária)”, ou seja, “a atualização monetária deve ser pela taxa referencial do SELIC (mesmo 
índice utilizado pelo Estado para atualizar os créditos tributários –art. 44 da Lei Orgânica do TCE/SC). 
E somente será aplicado juros de um por cento ao mês se o devedor entrar em mora”. Na decisão, o 
Relator recomendou à Presidência deste Tribunal de Contas que promova estudo visando a 
modificação da atual sistemática de cálculo da atualização dos valores dos débitos imputados por esta 
Corte, visando adequação do índice de correção aos termos do artigo 44 da Lei Orgânica e ao artigo 22 
do Regimento Interno, sugerindo-se a adoção da taxa SELIC, a exemplo do Tribunal de Contas da 
União e do Poder Judiciário. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “ESTADO. TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM O ESTADO POR 
CERTO PERÍODO. NÃO CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ACORDADOS. CONTAS IRREGULARES. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. A ausência de comprovação, por parte de servidor autorizado a se afastar 
para realização de curso de pós-graduação, do cumprimento dos requisitos acordados no termo de 
compromisso para frequentar o curso, enseja a responsabilização do servidor e o ressarcimento ao 
erário”. @TCE – 18/00177728, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
1.2.28. Pessoal. Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. 
Promoção. A vantagem prevista no art. 1º da Lei 3.067/1956 – seja em relação ao fato gerador 
(incapacidade definitiva), seja em relação à sua expressão (reforma ou grau imediato) – é idêntica àquela 
fixada no art. 33 da Lei 2.370/1954, sendo ilegal sua outorga em cascata. A primeira apenas estendeu a 
promoção do servidor militar a outros casos de incapacidade não contemplados pela segunda. Acórdão 
nº 67/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.     

 
1.2.29. Presunção de Inocência e eliminação do concurso público. Sem previsão 
constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público 
que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. 
Com essa tese de repercussão geral (Tema 22), o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, 
negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia a possibilidade de se restringir a 
participação em concurso público de candidato que respondia a processo criminal (Informativo 825). 
Na espécie, foi inadmitida a participação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) — 
acusado pela suposta prática do delito de falso testemunho — em seleção para o Curso de Formação 
de Cabos no Quadro de Praças Policiais e Militares Combatentes (QPPMC). O ato de exclusão do 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800177728
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800177728
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2551965&numeroProcesso=560900&classeProcesso=RE&numeroTema=22
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candidato foi fundamentado no edital de convocação do referido processo seletivo, que vedaria a 
participação de concorrente “denunciado por crime de natureza dolosa”. Em sede de mandado de 
segurança, o magistrado de piso assegurou a matrícula e a frequência do soldado no Curso de Formação. 
Posteriormente, a decisão foi mantida pelo tribunal a quo no acórdão ora recorrido. Prevaleceu o voto 
do ministro Roberto Barroso (relator), que assentou a necessidade de ponderação entre bens jurídicos 
constitucionais para a solução da controvérsia posta. Assim, a questão não poderia ser solucionada a 
partir de um tradicional raciocínio silogístico, ou dos critérios usuais para resolução de antinomias — 
hierárquico, de especialidade e cronológico —, haja vista a existência de normas de mesma hierarquia 
indicando soluções diferentes. Nessas situações, o raciocínio deve percorrer três etapas: a) identificar 
as normas que postulam incidência na hipótese; b) identificar os fatos relevantes ou os contornos fáticos 
gerais do problema; e c) harmonizar as normas contrapostas, calibrando o peso de cada qual e 
restringindo-as no grau mínimo indispensável, de modo a fazer prevalecer a solução mais adequada à 
luz de todo o sistema jurídico. Na espécie, de um lado, destaca-se o princípio da presunção de inocência 
[Constituição Federal (CF), art. 5º, LVII], reforçado pelos princípios da liberdade profissional (CF, art. 
5º, XIII) e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CF, art. 37, I). De outro lado, ressalta-se o 
princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput). O ministro Roberto Barroso apresentou 
duas regras para a ponderação dos valores em jogo e a determinação objetiva de idoneidade moral, 
quando aplicável ao ingresso no serviço público mediante concurso. A primeira, apta a estabelecer 
parâmetro pelo qual se pode recusar a alguém a inscrição em concurso público, é a necessidade de 
condenação por órgão colegiado ou de condenação definitiva. Há analogia com a Lei da “Ficha Limpa” 
(LC 135/2010), critério que já foi aplicado mesmo fora da seara penal. A segunda regra é a necessidade 
de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Nem toda 
condenação penal deve ter por consequência direta e imediata impedir alguém de se candidatar a 
concurso público. Entretanto, para concorrer a determinados cargos públicos, pela natureza deles, é 
possível, por meio de lei, a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato. Por exemplo, 
as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e 
Defensoria Pública — e da segurança pública. O relator concluiu que a solução mediante o emprego 
dessas regras satisfaz o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que é: a) adequada, pois 
a restrição imposta se mostra idônea para proteger a moralidade administrativa; b) não excessiva, uma 
vez que, após a condenação em segundo grau, a probabilidade de manutenção da condenação é muito 
grande e a exigência de relação entre a infração e as atribuições do cargo mitiga a restrição; e c) 
proporcional em sentido estrito, na medida em que a atenuação do princípio da presunção de inocência 
é compensada pela contrapartida em boa administração e idoneidade dos servidores públicos. Para ele, 
a negativa de provimento ao recurso é reforçada pelo fato de ter havido a suspensão condicional do 
processo. Não fosse o longo período entre o oferecimento da denúncia e a audiência de suspensão 
condicional, provavelmente o processo criminal não estaria em curso no momento em que o recorrido 
foi excluído do aludido curso. Vencido o ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento ao recurso 
para cassar a decisão do tribunal a quo. A seu ver, o fato de se tratar de servidor público militar, 
submetido aos princípios da hierarquia e da disciplina, demanda a análise diferenciada daquela cabível 
para a generalidade de situações que envolvem concursos públicos. Além disso, não se cuida de vedação 
a acesso originário a cargo público, e sim de procedimento interno de aferição de mérito funcional, de 
abrangência restrita, porquanto envolve apenas o universo dos policiais militares da localidade. O 
ministro salientou que a exigência de idoneidade moral, na carreira militar, é plenamente legítima e 
consistente com o texto constitucional. O soldado deve acatamento integral da legislação que 
fundamenta o organismo policial militar. Dessa maneira, o recorrido estava subordinado ao 
regulamento interno de ascensão para cabo e, enquanto pendesse o processo, não poderia se inscrever 
no curso. Por fim, afirmou a razoabilidade dessa previsão. RE 560900/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 965, disponível em: 
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http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A
3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%
C3%BAblico%20%E2%80%93%204.  
 
1.2.30. Processo de servidor. Licença para exercício de cargo de Vereador. Possibilidade do 

servidor eleito, que em período anterior exerceu as atividades de seu cargo efetivo e da 

vereança, alegar posteriormente a incompatibilidade de horários, optando pela remuneração 

do vínculo efetivo mantido com esse Tribunal, posto tratar-se de avaliação que cabe 

primordialmente ao mesmo, até porque a atividade da vereança não abrange somente a 

realização de sessões. O afastamento para exercício de mandato, sendo um direito líquido e 

certo do servidor, não equivale à cessão funcional prevista no artigo 111 da Lei Estadual nº 

19.573/18, que tem caráter discricionário, não sendo possível obrigar, por analogia ao previsto 

em tal dispositivo legal, que a Câmara Municipal efetue o ressarcimento das despesas com a 

remuneração do servidor eleito. Deferimento, com ônus do pagamento a ser suportado 

integralmente por esta Corte. Consoante indicado pelo Parquet, o interessado, ao ser eleito para o 

cargo de Vereador no Município de Adrianópolis, detém o direito subjetivo de optar pela licença 

(afastamento) do seu cargo efetivo nesta Corte, assim como pelo recebimento da remuneração desse. 

Com efeito, tanto a licença quanto a opção pela remuneração percebida perante este Tribunal 

encontram respaldo na Constituição Federal, em seu artigo 38, incisos II e III.  De fato, ainda que o 

interessado tenha, na legislatura anterior, referente aos anos de 2013 a 2016, e em período anterior da 

atual legislatura, exercido as atividades de seu cargo efetivo e da vereança, não há impedimento 

constitucional ou legal para que ele modifique sua percepção, e alegue, como o faz em seu requerimento, 

a incompatibilidade de horários para o exercício simultâneo de tais atividades, optando pela 

remuneração do vínculo efetivo mantido com esse Tribunal. Trata-se, como referido pelo Parquet, de 

avaliação que cabe. Consoante indicado pelo Parquet, o interessado, ao ser eleito para o cargo de 

Vereador no Município de Adrianópolis, detém o direito subjetivo de optar pela licença (afastamento) 

do seu cargo efetivo nesta primordialmente a ele, sendo relevante notar (ao contrário do que parece 

crer a Diretoria Jurídica) que a atividade da vereança não abrange somente a realização de sessões, assim 

como que a distância entre Curitiba e Adrianópolis é de quase 170 km, o que por si só já constitui 

razoável empecilho para o exercício conjunto das duas atividades. Registre-se, por outro lado, que a 

opção pela remuneração deste Tribunal de Contas implica renúncia àquela que o servidor teria direito 

em razão do cargo eletivo, nos termos do já referido inciso II do artigo 38 da Constituição Federal. 

Neste sentido, inclusive, os precedentes indicados pelo interessado (Acórdão n.º 1288/2013-Primeira 

Câmara e Acórdão n.º 1546/13-Segunda Câmara), já transcritos no Relatório precedente. De outra feita, 

discordo da posição do Ministério Público de Contas quanto à possibilidade de obrigar que a Câmara 

de Vereadores de Adrianópolis promova o ressarcimento dos valores pagos por este Tribunal ao 

interessado, ainda que parcialmente, no limite do subsídio estipulado para os seus edis. Neste sentido, 

defende o fiscal da lei seja aplicada, por analogia, a regra de cessão prevista no §3º do artigo 111 da Lei 

Estadual n.º 19.573/18, que estabeleceu o Estatuto dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná: Sem razão nesse ponto o Parquet, pois se o afastamento para exercício de mandato eletivo, 

conforme defende o próprio representante ministerial, se constitui em direito líquido e certo do 

servidor, sobre o qual a Administração Pública tem competência vinculada, diverso é o caso da cessão 

funcional prevista no artigo 111 da Lei Estadual n.° 19.573/18, que tem caráter discricionário. Assim, 

não havendo fundamento razoável para a aplicação analógica de tal dispositivo, não seria possível 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%C3%BAblico%20%E2%80%93%204
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%C3%BAblico%20%E2%80%93%204
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20inoc%C3%AAncia%20e%20elimina%C3%A7%C3%A3o%20de%20concurso%20p%C3%BAblico%20%E2%80%93%204
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obrigar que a Câmara Municipal de Adrianópolis efetuasse o ressarcimento das despesas com a 

remuneração do servidor eleito, devendo ser ratificada a jurisprudência deste Tribunal, que estabelece 

que a responsabilidade pelo pagamento é da Corte. Acórdão nº 4117/19- Primeira Câmara, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.31. Admissão de pessoal. Concurso Público. Previsão, no edital, de aplicação do Decreto 

que limita a acumulação de cargos/empregos públicos autorizada pelo artigo 37, XVI, da 

Constituição Federal, a uma carga horária semanal máxima de 48 horas. Modificação da 

jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores, que fixavam jornadas máximas. Sendo 

os cargos acumuláveis, é necessário verificar apenas a compatibilidade de horários. 

Determinação ao ente para que adote providências no sentido de adequar os atos normativos 

locais ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. 

Legalidade e registro, com determinação. O item 4.6.2.4 do edital do concurso público em 

apreciação, embora apresente restrição indevida, consoante os fundamentos acima apresentados, não 

tem o condão de macular todo o certame, de modo que reputo suficiente o acolhimento do opinativo 

da unidade técnica quanto à sua “ressalva”, propondo seja determinado ao MUNICÍPIO que adote 

providências no sentido de adequar os atos normativos locais ao entendimento fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal quanto à impossibilidade de estabelecimento de limite semanal de jornada nas 

acumulações de cargos públicos autorizadas pelo artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Acórdão nº 

4116/19 – Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.32. Consulta. Implantação de horário especial de trabalho para servidores públicos 

municipais motoristas da área da Educação, remunerados com recursos provenientes do 

FUNDEB. É possível a implantação de horário diferenciado de trabalho aos servidores públicos 

municipais ocupantes do cargo de motorista da área da Educação, sejam eles remunerados ou não por 

meio de recursos provenientes do FUNDEB, tendo em vista a autonomia e a capacidade de 

autoadministração dos municípios, desde que tal medida esteja fundada em razões de interesse público 

e nos princípios que devem reger a atuação da Administração Pública, tais como a economicidade e a 

eficiência. Acórdão nº 4200/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 

1.2.33. Consulta formulada em tese. Conhecimento. Possibilidade de pagamento de 

adicional/gratificação de insalubridade e periculosidade a servidores que exerçam função 

gratificada ou estejam investidos, cumulativamente ou não em cargos em comissão, desde que 

haja lei local que preveja, institua e regularmente os adicionais e perícia técnica conforme a 

condição adversa a que o servidor resta submetido. 1 - É possível o pagamento de gratificação por 

trabalho insalubre ou perigoso ao ocupante de função de confiança/gratificada, desde que haja previsão 

legal e que seja apresentado laudo médico pericial. 2 - Não há necessidade de previsão em lei 

especificamente quanto à acumulação da gratificação pelo exercício de funções em condições insalubres 

ou perigosas e gratificação pelo exercício de função gratificada, uma vez que as condições insalubridade 

ou periculosidade não se relacionam às funções de cargo ou função comissionada, mas sim às condições 

habituais de trabalho a que o servidor está exposto. 3 - Caso a municipalidade opte por não conceder 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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ao servidor ocupante de função comissionada a gratificação por laborar em condições adversas, 

previstas em lei, deve impedi-lo de exercer as respectivas funções naquelas condições, em observância 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. Acórdão nº 4189/19, Boletim de Jurisprudência do 

TCEPR nº 73, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.34. Representação. Suposta veiculação de promoção pessoal. Pareceres uniformes. 

Improcedência. Aduz o representante que o gestor municipal, utiliza-se dos veículos de publicidade 

institucional do Executivo para autopromoção e engrandecimento de sua imagem pessoal. Afirma que 

o referido prefeito usa o símbolo da atual gestão em publicações oficiais, obras, serviços, campanhas e 

bens públicos, configurando ilegalidade. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 37, §1º, da 

Constituição Federal dispõe sobre a forma de realização da publicidade institucional pelo Poder 

Público, com vistas a divulgar seus atos, como forma de prestação de contas à sociedade dos 

compromissos assumidos. Os limites da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 

encontram-se claramente delineados, devendo apresentar caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, sem a presença de nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. No caso concreto, verifica-se que não houve afronta ao 

dispositivo supra nas matérias divulgadas no site do Município apontadas na peça inicial, inexistindo a 

alegada promoção pessoal. Trata-se, em verdade, de publicidades com caráter informativo, sem 

enaltecimento do agente público, divulgando ações do governo em ocasiões em que o gestor estava 

presente. Da mesma forma, não se vislumbra irregularidade na utilização de slogan em publicações 

oficiais e em bens públicos, haja vista que o símbolo não faz qualquer menção ao prefeito ou à sua 

gestão. Acórdão nº 47/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx. 

 

1.2.35. Pessoal. Cessão de pessoal. Princípio da impessoalidade. Desvio de função. Multa. A 

utilização de servidores cedidos em desacordo com o princípio da impessoalidade ou eivada por desvio 

de função e ocupação indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma legal ou 

regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 

Acórdão nº 3149/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível: 

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

 

1.2.36. Ascenção funcional. Impugnação. Decadência. Inconstitucionalidade. Não incide a 

decadência administrativa de que cuida o art. 54 da Lei   9.784/1999 em relação a atos administrativos 

flagramentemente inconstitucionais, a exemplo dos atos que implicam assunção de cargo público sem 

a prévia realização de concurso (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), com a ascensão funcional.   

Acórdão nº 14536/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível: 

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

 

1.2.37. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. STF. Recurso 
extraordinário. Até a deliberação em definitivo do STF no RE 638.115/CE, não cabe ao TCU 
determinar a cessação dos pagamentos de quintos ou décimos incorporados após a edição da Lei 
9.624/1998 quando o pagamento dessa vantagem decorra de decisão judicial transitada em julgado. 
Acórdão nº 14562/2019- Plenário, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  

1.2.38 Remuneração. Vantagem pecuniária. Gratificação de desempenho. VPNI. DNOCS.  É 
legal a absorção da VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, devida aos servidores ativos e inativos 
do DNOCS, em função de aumentos remuneratórios incidentes sobre a parte fixa da Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) ou da Gratificação de 
Desempenho de Cargos Específicos (GDACE), uma vez que a parte invariável dessas vantagens não 
possui natureza pro labore faciendo. Acórdão nº 451/2020, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU 
nº 75,  disponível: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm.  

 

1.3. Fiscalização e Controle  

1.3.1. É possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes de nível médio, 
técnico e superior de instituições de ensino. Trata-se de Consulta formulada por Prefeito Municipal, 
o qual realizou as seguintes indagações: “1 - O Município poderá oferecer transporte escolar gratuito 
aos alunos do ensino médio, técnico e superior, que desejarem estudar em escolas particulares dos 
Municípios vizinhos? 2 - O Município poderá fazer uso dos veículos do transporte escolar da educação 
básica pública para fomentar o transporte de alunos do ensino médio, técnico e universitário, mesmo 
que sejam em instituições particulares?” Admitida a Consulta em sua integralidade, o conselheiro 
relator, Cláudio Couto Terrão, passou ao exame do mérito, destacando os fundamentos da Consulta 
n. 622234, no sentido de que a educação é direito social garantido pelo art. 6º da Constituição da 
República, diploma fundamental que determina o estabelecimento de um regime de colaboração entre 
as esferas federativas para a consecução da sua execução (art. 211, caput), atribuindo aos municípios a 
atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º). Asseverou que a adoção 
da fórmula “prioritariamente” no texto constitucional, por conseguinte, evidencia o foco principal dos 
municípios, deixando aberta, porém, a possibilidade de adotarem ações também nos demais níveis de 
escolaridade, sendo que, nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei n. 9.394/96) reforça o 
dever primordial dos municípios com a educação básica, abrindo margem para atuação suplementar 
nos outros níveis de ensino. Sublinhou que tais disposições foram reproduzidas pelo art. 2º, § 3º, 
da Instrução Normativa n. 12/08 deste Tribunal, do que se infere que não há vedação constitucional-
legal-normativa para a atuação suplementar dos municípios nos níveis médio, técnico e superior de 
ensino, embora não seja a sua obrigação primeira. Outrossim, reconheceu que as ações estatais 
tendentes a garantir o direito à educação, embora associadas majoritariamente ao acesso à rede pública 
de ensino, podem eventualmente considerar medidas de aproximação de estudantes com as escolas 
particulares, quando alinhadas às finalidades da educação nacional, nos termos do art. 2º da LDB: o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. Nessa linha, considerando, ainda, que o transporte muitas vezes constitui fator com 
potencial para restringir o acesso do estudante a níveis mais elevados de ensino, entendeu, assim como 
deliberado na Consulta n. 622234, que, se o município implementar plenamente a obrigação 
constitucional que lhe compete, ou seja, se aplicar mais que o percentual mínimo na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino infantil e fundamental, não há impedimento para disponibilização de 
transporte gratuito aos alunos do ensino médio, técnico e superior, desde que, evidentemente, disponha 
de recursos orçamentários próprios, observe as normas legais para o correto processamento da 
correspondente despesa e, ainda, in casu, não se estabeleçam restrições e se assegure caráter isonômico 
a todos que necessitarem do referido transporte. Não visualizou, no entanto, distinção entre a 
disponibilização de transporte dentro da circunscrição do município ou para municípios vizinhos, uma 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12716.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/622234
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977313
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/622234
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vez que, em qualquer dessas situações, o fundamento da política pública é o mesmo, de facilitar o acesso 
dos cidadãos a níveis mais elevados de ensino. Por sua vez, em relação ao segundo questionamento, 
registrou que o transporte escolar durante as etapas da educação básica da rede municipal configura 
dever do Estado, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.394/96, com redação dada pela Lei n. 10.709/03, 
sendo que tal obrigação pode ser prestada pelos municípios por meio de veículos próprios ou 
terceirizados. Ressaltou que a disponibilização de transporte escolar por meio de frota própria, por sua 
vez, é realizada pelos municípios, via de regra, no âmbito do Programa Caminho da Escola, e que, na 
linha do fomento às políticas públicas na área de educação, foi editada a Lei n. 12.816/13, que dispõe 
sobre vários programas, estabelecendo, no que se relaciona ao transporte escolar, em seu art. 5º, 
parágrafo único, que, desde que não haja prejuízo às finalidades do apoio concedido pela União, os 
veículos, além do uso na área rural, poderão ser utilizados para o transporte de estudantes da zona 
urbana e da educação superior. Destacou ainda que a regulamentação a que se refere o parágrafo único 
consiste na Resolução CD/FNDE n. 45/13, que, no art. 3º, fixa como destinatários prioritários do 
benefício os estudantes das redes públicas residentes nas zonas rurais; porém, no art. 4º, a Resolução, 
a exemplo da Lei, abre margem para utilização dos veículos por outros alunos da zona urbana e do 
ensino superior, com a condição de ausência de prejuízo ao atendimento dos estudantes da zona rural, 
observado o regulamento local referido no art. 5º. Em face dessas ponderações considerou possível 
que o município utilize os veículos destinados ao transporte escolar dos estudantes do ensino básico da 
rede pública para conduzir alunos de nível médio, técnico e superior de instituições de ensino privadas, 
inclusive situadas em municípios vizinhos e, quando o serviço for disponibilizado a partir da utilização 
de frota adquirida no âmbito do Programa Caminho da Escola, é imprescindível, ainda, a existência de 
regulamento do poder executivo, a ausência de prejuízo dos estudantes da zona rural do ensino público 
básico e a observância das disposições gerais definidas na Resolução CD/FNDE n. 45/13. Diante 
desse cenário, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes 
termos: a) é possível que o município ofereça transporte gratuito aos estudantes de nível médio, técnico 
e superior de instituições de ensino privadas situadas em municípios vizinhos, desde que atenda 
plenamente à área de sua atuação prioritária e aplique o percentual constitucional mínimo em educação, 
condicionado, ainda, à existência de recursos orçamentários próprios, à observância das normas legais 
para o processamento da despesa, ao não estabelecimento de restrições e à garantia de caráter 
isonômico a todos que necessitem do benefício; b) é possível que o município utilize os veículos 
destinados ao transporte escolar dos estudantes do ensino básico da rede pública para conduzir alunos 
de nível médio, técnico e superior de instituições de ensino privadas, inclusive situadas em municípios 
vizinhos, seja o serviço prestado diretamente, pela frota municipal, ou por empresa terceirizada, sempre 
com a condição de individualização do serviço, com a contabilização das despesas nas rubricas 
orçamentárias próprias; c) quando o serviço for disponibilizado a partir da utilização de frota adquirida 
no âmbito do Programa Caminho da Escola, é imprescindível, ainda, a existência de regulamento do 
poder executivo, a ausência de prejuízo dos estudantes da zona rural do ensino público básico e a 
observância das disposições gerais definidas na Resolução CD/FNDE n. 45/13. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1040694, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.3.2. Em concurso público para cargos do quadro de pessoal de uma autarquia, o excesso de 
arrecadação aferido pertence à própria entidade. Em Consulta formulada por dirigente de 
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento, o Tribunal Pleno respondeu aos seguintes 
questionamentos: “1) Autarquia Municipal poderá abrir conta bancária para arrecadar as taxas de 
inscrição de concurso público?; 2) Caso o valor arrecadado com as taxas de inscrição ser (sic) superior 
ao valor da despesa com a realização do concurso público, a diferença pertencerá à Autarquia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12816.htm
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5032-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-45,-de-20-de-novembro-de-2013
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/5032-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-45,-de-20-de-novembro-de-2013
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040694
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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Municipal?; 3) A abertura de conta bancária para arrecadar as taxas de inscrição de concurso público 
afronta o artigo 56 da Lei 4.320?” O consulente afirmou que a Consulta n. 850498 foi direcionada 
exclusivamente às câmaras municipais, gerando dúvidas quanto às entidades autárquicas. Em que pese 
o parecer firmado, o conselheiro relator, Cláudio Couto Terrão, destacou o fato das autarquias terem 
natureza jurídica distinta das câmaras municipais, notadamente em razão de sua personalidade jurídica, 
patrimônio próprio e capacidade de arrecadação de receita, fator suficiente para nova análise sobre o 
tema. Inicialmente, apresentou as características e a natureza jurídica de uma autarquia, que, para fins 
do Decreto-lei n. 200/67, é um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, 
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Quanto aos bens e 
rendas, alteou que o patrimônio das autarquias é considerado público, e que, além dos valores 
transferidos pelo ente instituidor, algumas dessas entidades arrecadam receitas próprias, o que configura 
sua autonomia financeira. Assim, concluiu que, ainda que vinculadas ao ente que as instituiu, seu 
patrimônio é totalmente independente daquele. Outrossim, apresentou entendimento já consolidado 
deste Tribunal, presente nas Consultas n. 838537, 837626 e 1058488, no sentido de que as receitas das 
autarquias municipais se destinam à atividade-fim da entidade, não sendo possível o repasse de valores 
aos cofres do município. Dessa forma, considerou possível responder ao segundo questionamento no 
sentido de que eventual excesso de arrecadação das taxas de inscrição de concurso público pertence à 
própria autarquia que promove o certame, e não ao ente a ela vinculado. Pontuou ainda, que a taxa de 
inscrição de concurso público não deve ser utilizada para enriquecimento da entidade, mas tão somente 
para cobrir os gastos da realização do certame. Superada essa questão, passou à análise das outras duas 
indagações, citando o relevante princípio orçamentário da unidade de caixa ou de tesouraria, princípio 
esse consagrado no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 56 da Lei n. 4.320/64, que dispõe que “o 
recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, 
vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais”. Asseverou, conforme relatado pelo 
Órgão Técnico, que o princípio da unidade de tesouraria não significa que o ente deva ter apenas uma 
conta bancária, consiste, na verdade, na consolidação única de todos valores, isto é, mesmo que ele 
possua várias contas bancárias, no final do exercício, todos os valores devem estar escriturados em uma 
única conta contábil, para fins de controle. Acrescentou que a utilização de uma conta bancária única 
para centralizar os principais recursos do município, ou mesmo a ser instituída no contexto de cada 
entidade, encontra-se no âmbito de discricionariedade do gestor. Destarte, invocando também a 
argumentação desenvolvida pela Unidade Técnica, entendeu que o art. 56 da Lei n. 4.320/64 não veda 
a abertura de conta bancária específica para o recebimento de taxa de inscrição de concurso público, 
voltando-se, em verdade, ao estabelecimento do princípio da unidade de caixa para fins de escrituração 
contábil, a qual deve contemplar os recursos movimentados em todas as contas bancárias. Em face do 
exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo Consulente, nos seguintes termos: 1) Em 
concurso público para cargos do quadro de pessoal de uma autarquia, o excesso de arrecadação aferido 
pertence à própria entidade, porquanto tem capacidade de arrecadar receita, bem como possui 
personalidade jurídica e patrimônio próprio; 2) O art. 56 da Lei n. 4.320/64 não veda a abertura de 
conta bancária específica para o recebimento de taxa de inscrição de concurso público, voltando-se, em 
verdade, ao estabelecimento do princípio da unidade de caixa para fins de escrituração contábil, a qual 
deve contemplar os recursos movimentados em todas as contas bancárias. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1041578, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L .  

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/850498
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1.3.3. As normas da Lei nº 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 
administração direta, às autarquias e às fundações públicas no que concerne às atividades que 
não compreendam o exercício de parcela do poder estatal. Trata-se de Consulta formulada por 
Controlador Interno de Município, nos seguintes termos: “Aplica-se à Administração Pública o 
disposto na Lei 13.429/17, que altera a Lei 6.019/74, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 
empresas urbanas e dispõe sobre as rel. de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros? 
Em caso afirmativo, quais seriam as atividades passíveis de terceirização na Administração Pública, ou 
seja, a Lei n. 13.429/2017 torna possível a terceirização da atividade fim (sic)?” Admitida a Consulta, o 
relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão explanou que a origem da terceirização na Administração 
Pública se insere no contexto da desconcentração e descentralização das funções estatais, processo que 
teve início, no Brasil, com a reforma administrativa verificada no segundo quartel do século XX e que 
tem, no Decreto-Lei n. 200/67, o seu marco normativo. Em seguida, traçando a evolução do processo 
de descentralização, esclareceu que, no final do século XX, foi implementada a reforma administrativa 
gerencial, norteada pela ideologia neoliberal, por meio do Decreto n. 2.271/97, que, regulamentando o 
§ 7º do art. 10 do Decreto-Lei n. 200/67, estabeleceu, em seu art. 1º, rol exemplificativo das atividades 
“materiais acessórias, instrumentais ou complementares” passíveis de terceirização, quais sejam, as de 
“conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, 
reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações”. Nesse contexto, 
a Justiça do Trabalho passou a produzir orientação jurisprudencial no sentido de considerar ilícita a 
terceirização da atividade-fim. Ressaltou, no entanto, que houve recente modificação na disciplina 
normativa quanto ao tema, com a promulgação da Lei n. 13.429/17 e da Lei n. 13.467/17, que 
modificaram substancialmente a sistemática até então disciplinada pela Lei 6.019/74. Na sequência da 
aprovação das Leis n. 13.429/17 e n. 13.467/17, o Poder Executivo Federal editou o Decreto n. 
9.507/18, para regulamentar o disposto no art. 10, § 7º, do Decreto-Lei n. 200/67 e disposições da Lei 
n. 8.666/93, revogando o Decreto n. 2.271/97. Salientou que, nos termos desse novo diploma 
regulamentar, que trata da “execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista controladas pela União”, a terceirização não mais se pauta pelas noções de atividade-fim ou 
atividade-meio, ou mesmo de atividades “materiais acessórias, instrumentais ou complementares”. 
Assim, alteou que, dentro do novo cenário legal, observa-se que, para a administração direta, autárquica 
e fundacional, é possível a terceirização de todas as atividades que não detenham natureza típica de 
Estado e que não reflitam o seu poder de império pois, para estas, segue prevalecendo a regra do 
concurso público, estabelecida no art. 37, II, da Constituição da República. Dentro dessas diretrizes, 
explicou que o art. 3º do Decreto n. 9.507/18 detalhou as atribuições incompatíveis com a execução 
indireta no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, quais sejam: I) que envolvam a 
tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão 
e controle; II) que sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa 
colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; III) que estejam 
relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; 
IV) que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da 
entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. Poderão, contudo, ser terceirizadas as atividades 
“auxiliares, instrumentais ou acessórias” referentes a tais serviços, ressalvados os referentes a serviços 
de fiscalização e poder de polícia e vedada a “transferência de responsabilidade para a realização de atos 
administrativos ou a tomada de decisão para o contratado” (art. 3º, §§ 1º e 2º). No tocante às empresas 
públicas e sociedades de economia mista, dada a personalidade jurídica de direito privado e a vocação 
para atuação no mercado, destacou que a única vedação à terceirização se refere aos “serviços que 
demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes as dos cargos 
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integrantes de seus Planos de Cargos e Salários”. E ainda assim a proibição não se aplica quando a 
contratação de empregado público por meio de concurso público contrariar os princípios 
administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, quando essa violação se der com a 
ocorrência de uma das hipóteses: I - caráter temporário do serviço; II - incremento temporário do 
volume de serviços; III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual 
e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou IV - impossibilidade de 
competir no mercado concorrencial em que se insere. Evidenciou que a Lei 6.019/74, na sua atual 
redação, trata o trabalho temporário, como aquele destinado à satisfação de “substituição transitória de 
pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços”, esta entendida como a oriunda de 
“fatores imprevisíveis” ou que tenha “natureza intermitente, periódica ou sazonal”, cujo serviço será 
fornecido por empresa de trabalho temporário que coloca “trabalhadores à disposição de outras 
empresas temporariamente”. Dessa forma, quando o seu âmbito de regulação se restringe ao trabalho 
temporário, a Lei 6.019/74 não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. Neste tema, 
destacou a existência de regra constitucional expressa e específica (art. 37, inciso IX, da CR/88) a indicar 
que trabalho temporário no âmbito da Administração Pública – nos termos da lei específica de cada 
ente federado – deve restringir-se aos casos de “contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público”, havendo, portanto, a própria Constituição 
da República estabelecido os parâmetros de admissão e a remissão à legislação de cada esfera federativa 
para os entes submetidos ao regime jurídico público, não se aplicando a eles as disposições gerais da Lei 
6.019/74 sobre a matéria. Em conclusão, relativamente à possibilidade de terceirização em sentido 
estrito, em virtude de necessária interpretação sistemática, notadamente quanto à eventual 
incompatibilização com o modelo do regime jurídico único previsto na redação originária do m do art. 
39 da CR/88 e, sobretudo, com a regra do art. 37, II, CR/88, as normas da Lei 6.019/74 devem aplicar-
se parcialmente à administração direta, às autarquias e às fundações públicas, ou seja, apenas naquelas 
atividades que não compreendam o exercício de parcela do poder estatal, a exemplo do que fora 
disciplinado pelo Poder Executivo Federal nos termos do Decreto n. 9.507/18. Por outro lado, 
aplicam-se plenamente as normas da Lei 6.019/74, tanto no que concerne ao trabalho temporário 
quanto à terceirização, às concessionárias de serviços públicos, às empresas públicas e às sociedades de 
economia que atuam em concorrência no mercado, as quais são regidas pelo art. 173, inciso II e § 2º, 
da Constituição da República e possuem “regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. Diante do exposto, o 
Tribunal Pleno, por maioria de votos, fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos 
seguintes termos: 1) As normas da Lei 6.019/74 referentes ao contrato de trabalho temporário se 
aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista, mas não se aplicam à administração 
direta, às autarquias e às fundações públicas, para as quais o art. 37, IX, da CR/88 estabeleceu regime 
jurídico específico. 2) As normas da Lei 6.019/74 relativas à terceirização de serviços se aplicam à 
administração direta, às autarquias e fundações públicas no que concerne às atividades que não 
compreendam o exercício de parcela do poder estatal, estando vedada para as funções que: a) envolvam 
a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle; b) sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, cuja terceirização 
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; c) estejam 
relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; 
d) sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, 
exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no 
âmbito do quadro geral de pessoal. 3) As normas da Lei 6.019/74 relativas à terceirização de serviços 
se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pelo art. 173, da CR/88, salvo 
quando os serviços demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes 
as dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários. A vedação não se aplica caso implique 
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contrariedade aos princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade. 
Consulta n. 1024677, Informativo de Jurisprudência TCEMG nº 208, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

1.3.4. Comunicação de Irregularidade. Diárias. Câmara Municipal. PROAR. Ausência de 
manifestação. Ausência de comprovação das viagens. Descumprimento da legislação 
municipal. Procedência parcial com ressarcimento, recomendação e multa. Tratam os autos de 
Comunicação de Irregularidade em razão de "recebimento de diárias em desacordo com os princípios 
da administração pública" por agentes públicos da Câmara Municipal, no exercício de 2015. 
Inicialmente, considera-se necessário analisar o teor da legislação local que trata das diárias para o Poder 
Legislativo Municipal. Conforme se depreende da norma, ela instituiu o sistema de diárias para o 
Executivo e o Legislativo, de modo que há norma prevendo o pagamento. Superado esse início, o art. 
1º, §1º, considera que a diária se destina ao custeio com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 
Já as despesas com transporte terrestres e aéreos são custeadas em apartado (§2º). Teor importante 
consta do §3º, que disciplina que "no retorno da viagem os componentes do Poder Executivo e 
Legislativo deverão apresentar Relatório sucinto de suas atividades". Aos agentes que não apresentaram 
os relatórios das viagens e nem qualquer outro elemento para demonstrar os deslocamentos em razão 
das atividades que desempenham, mantenha-se as irregularidades apontadas com o dever de 
ressarcimento, conforme manifestações uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de 
Contas. Destaque-se que não foi questionada a irregularidade por ausência de diploma legal/normativo, 
previsão orçamentária, por possuírem valores desarrazoados ou diante de pagamentos 
desproporcionais, nem mesmo por desvio de finalidade para aumentarem indiretamente os 
rendimentos, mas por ausência de comprovação da realização das viagens e de seu caráter de interesse 
público. Quanto à ausência de esclarecimentos prestados pelo então gestor e pelo responsável pelo 
controle interno, considera-se que a falha não foi afastada com as defesas, já que a simples alegação de 
desconhecimento do sistema, pelo contador, não é capaz de descaracterizar a irregularidade. Além 
disso, acolhendo sugestão da unidade técnica, mas como recomendação, recomenda-se à Câmara 
Municipal e ao Controle Interno que, na medida de suas competências, aprimorem a regulamentação, 
a execução e o controle dos processos de concessão e pagamento de diárias aos seus agentes públicos. 
Acórdão nº 3501/19 - Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

1.3.5. Recurso de Reconsideração. Fundo Social. Comprovação de Realização de Objeto. 
Ausência. Notas Fiscais Fotocopiadas. Imputação de Débito. Falecimento do Responsável. 
Espólio. Dano. Obrigação de Reparar. Herdeiros. O TCE/SC deu provimento parcial ao recurso 
interposto pelo espólio do gestor falecido, mantendo a imputação de débito e os demais itens da 
decisão, mas restringindo o valor ao limite da parte legítima recebido pelos herdeiros (viúva e pais). 
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração contra Acórdão que imputou débito ao espólio 
Recorrente em razão de irregularidades na prestação de contas por ausência de comprovação da 
realização do objeto proposto e da destinação de materiais, não demonstrando a boa e regular aplicação 
dos recursos públicos, indevida comprovação de despesas com notas fiscais fotocopiadas. Sobre a 
obrigação de prestar contas da aplicação dos recursos públicos, o Relator ressaltou que “Nos processos 
de contas, o onus probandi é do gestor dos recursos públicos, que é pessoalmente responsável pela regular 
aplicação dos valores repassados e tem o ônus de provar a execução do objeto pactuado, das despesas 
a este vinculadas e trazer elementos que demonstrem o atendimento ao interesse público e a inexistência 
de lesão ao erário”. O Relator destacou que o responsável pelas despesas se comprometeu a prestar 
contas dos recursos recebidos e que ao entregar a prestação de contas com as notas originais aos 
intermediários, conforme relatam os recorrentes, e não ao órgão competente, o responsável assumiu o 
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ônus da ausência de envio. “Vale lembrar que a prestação de contas com notas fiscais originais visa a 
conferir veracidade e transparência na comprovação dos atos negociais e da aplicação dos recursos, 
inclusive impedindo que os mesmos documentos sejam eventualmente utilizados em outra prestação 
de contas ou que sejam objeto de adulterações”. Neste ponto, resume o Relator o entendimento de que 
“O beneficiário de recursos advindos do FUNDOSOCIAL que, na prestação de contas, apresentar 
documentação que não ofereça condições à comprovação da regular aplicação dos recursos, terá suas 
contas consideradas como não prestadas, com a consequente obrigação de devolução dos valores 
recebidos”. Com relação aos efeitos do falecimento e da partilha de bens sobre este processo, o Relator 
determinou que os fatos apurados dizem respeito aos atos praticados pelo responsável pelas despesas, 
“cuja responsabilidade pelo ressarcimento ao erário se transmite aos herdeiros, nos limites da herança 
que lhes cabe, conforme preceituado no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal e nos arts. 1.792 
e 1.997 do Código Civil”. O entendimento firmado foi no mesmo sentido do esposado pelo TCU no 
Acórdão n. 2198/2015, segundo o qual “Falecendo o responsável, a obrigação de reparar o dano ao 
erário permanece, podendo ser estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido 
pela herança, haja vista que a imputação de débito possui natureza jurídica indenizatória, e não de 
penalidade. A multa, por outro lado, não se transfere aos sucessores do falecido, dado o seu caráter 
personalíssimo”. Posteriormente acrescentou que a “herança suportará o débito do de cujus até o valor 
total de R$ 10.774,50, correspondente a um terço da herança recebida por cada um deles (R$ 3.591,50), 
conforme também consignado pela DRR e pelo Ministério Público de Contas”. @REC–17/00784428 
e @REC–17/00784932, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

1.3.6. Consulta. Fundação Hospitalar. Criação. Contratação direta com a Iniciativa Privada. 
Terceirização de Serviço. Classificação das Despesas de Pessoal. Folha de Pagamento. O TCE 
conheceu de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Itapema acerca da criação de Fundação 
Hospitalar pelo Poder Público Municipal regida pelas regras de direito privado e, neste contexto, 
contratar diretamente com a iniciativa privada e terceirizar o serviço, além de buscar esclarecimento 
sobre a classificação das despesas de pessoal para fins dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal na folha de pagamento da Fundação. A Relatora destacou os Prejulgados nº. 0465, 0807 (em 
especial o item 3) e o Prejulgado 2137. Sobre o questionamento relativo à instituição de fundação para 
atuar de acordo com as normas de direito privado, notadamente, podendo contratar diretamente com 
a iniciativa privada, a Relatora destacou o Prejulgado nº. 0465: “O Tribunal de Contas do Estado possui 
competência para julgar as contas das fundações mantidas e criadas pelo Poder Público Municipal, com 
base na Constituição Estadual (artigo 113)”. E, ainda, “quando se configurar a contratação de obras, 
serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações em que sejam partes, de um lado, a 
FHBJS, e, de outro, ‘terceiros’, conforme a dicção do artigo 2°, incidem com plena eficácia os comandos 
da Lei Federal n° 8.666/93”. Ainda sobre a fundação instituída atuar de acordo com as normas de 
direito privado e terceirizar serviços, a Relatora citou o Prejulgado nº. 0807, o qual menciona: “Os 
empregos e funções das fundações criadas e mantidas pelos Municípios ou pelo Estado referem-se a 
atividades permanentes da entidade e a investidura neles, de empregados, dependerá de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Estão sujeitas à prestação de contas de 
gestão ao Tribunal de Contas todas as Fundações criadas e mantidas pelo Poder Público, 
independentemente de sua natureza jurídica (se pública ou privada) e do seu grau de manutenção pelo 
Poder Público, assim como estão abrangidas pelo dever de informar dados por meio documental ou 
pelos sistemas informatizados, conforme normas editadas por esta Corte de Contas”. Entendeu a 
Relatora que, sobre a possibilidade de instituir fundação para a gestão hospitalar, com conselho de 
administração formado por representantes da sociedade, “trata-se de uma decisão dos dirigentes que 
deve ser tomada levando em consideração diversos fatores, principalmente na possibilidade de melhoria 
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dos serviços ofertados para a sociedade e eficiência na sua execução, sem qualquer significado no 
tocante a possibilidade de flexibilização de regras afetas ao ente público que lhe deu origem”. Quanto 
à composição do Conselho de Administração, a Relatora entendeu que a Fundação deve seguir os 
pressupostos da Lei n. 9.637/1998. Quanto à possibilidade de o município firmar contrato de gestão 
com a fundação para a administração de hospital municipal, a Relatora entendeu tratar-se de “um 
instrumento previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, no art. 37, § 8º”. Quanto à 
possibilidade dessa fundação atuar de acordo com as normas de direito privado, notadamente, podendo 
contratar diretamente com a iniciativa privada, bem como as despesas com a folha de pagamento da 
Fundação computadas como despesas de pessoal para fins dos limites impostos pela LRF e terceirizar 
serviços, a Relatora ressaltou que “fica claro que a criação de fundação hospitalar pelo poder público, 
tendo natureza jurídica de direito público ou privado, não exime a necessidade de observações de 
providências típicas da administração pública, quer seja pela necessidade de observar a Lei de Licitações 
(Lei 8.666/93) para a contratação de serviços, observar a necessidade de prévia aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos para a ocupação de empregos e a repercussão das despesas 
com folha de pagamento para fins do levantamento dos limites com pagamento de pessoal conforme 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal”. @CON–19/00168330, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 67, disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 
1.3.7. Consulta. Município. Fundo Público. Documentos Fiscais. CNPJ próprio ou o do 
Município. O TCE/SC conheceu de consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Luzerna sobre a 
possibilidade do Fundo Público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ do Município; 
ou o Município recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ do Fundo Público; ainda sobre 
a possibilidade de um Fundo Público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de outro 
fundo público e se o Município pode adquirir produtos e serviços a serem utilizados por diversas 
secretarias e Fundos Públicos, emitidos com um único CNPJ, em um único documento. A análise teve 
como objeto dúvida inicial do consulente sobre qual o CNPJ a constar no documento fiscal emitido 
pelos contratados no fornecimento de mercadorias e prestação de serviços para fundos públicos. Na 
análise do mérito da Consulta, a Relatora esclareceu que “o art. 74 da Lei Federal n. 4.320/64 c/c a 
Instrução Normativa SEF n. 1.863/2018 obrigam os fundos a se inscrever no CNPJ, tanto na condição 
de matriz como na condição de filial. Contudo, essa inscrição no CNPJ não confere personalidade 
jurídica ao fundo. Esse entendimento já foi assentado pelo TCE/SC, conforme se verifica nos 
Prejulgados n. 2099 e 2197”. Quanto às dúvidas sobre a documentação fiscal comprobatória da despesa 
a ser emitida com CNPJ do fundo ou da unidade gestora à qual ele está vinculado, a Relatora citou a 
Instrução Normativa n. TC 20/2015, artigo 38, o qual disciplina os documentos comprobatórios da 
despesa, nos seguintes termos: “Art. 38. Os comprovantes de despesa pública serão os definidos na 
legislação tributária, na via do destinatário, conforme a espécie de transação. §1º O documento fiscal, 
para fins de comprovação da despesa, deve indicar: I - a data de emissão, o nome, o endereço e o 
número do CNPJ do destinatário, conforme o caso; II - a descrição precisa do objeto da despesa, 
quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, 
não sendo admitidas descrições genéricas; III - discriminação dos valores, unitário e total, de cada 
mercadoria ou serviço e o valor total da operação”. Mencionou também o art. 39 da Instrução 
Normativa n. TC 20/2015: “Art. 39. Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de 
serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação 
tributária”. Assim sendo, quanto ao questionamento se o fundo público pode recepcionar documentos 
fiscais emitidos com o CNPJ do município, a Relatora entendeu que “sim. São válidos para comprovar 
a despesa pública custeadas com recursos do fundo os documentos fiscais emitidos com o CNPJ do 
próprio fundo ou da pessoa jurídica a qual o fundo está vinculado, desde que atendidas as normas de 
natureza tributária aplicáveis. O documento comprobatório deve conter elemento que permita associar 
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a despesa documentada à dotação e à fonte de recurso a qual está vinculada, a exemplo do número de 
empenho, número do contrato, etc”. Da mesma forma, explicou a Relatora que “o CNPJ do fundo no 
documento fiscal exerce a função de ‘elemento que permite associar a despesa documentada à dotação 
e à fonte de recurso’ referido na resposta anterior. O município, na condição de pessoa jurídica 
responsável pelo fundo, pode ter seu CNPJ figurando nos documentos comprobatórios da despesa 
custeada com recursos dos fundos. O contrário não é possível porque a aposição de CNPJ de fundo 
no documento comprobatório vincula a despesa aquele fundo”, ou seja, o Município não pode 
recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de fundo público. Sobre a possibilidade de um 
fundo público recepcionar documentos fiscais emitidos com o CNPJ de outro fundo público, a Relatora 
ressaltou que a aposição de CNPJ de um fundo no documento comprobatório vincula a despesa aquele 
fundo, então não seria possível. Sobre a possibilidade de o município adquirir produtos e serviços a 
serem utilizados por diversas secretarias e fundos públicos emitidos com um único CNPJ em um único 
documento, a Relatora entendeu que “sim. A aquisição pode ser comprovada por um único documento 
fiscal emitido com o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelas secretarias e fundos e o custeio ser 
dividido entre diversas fontes de recurso e/ou fundos. Neste caso, haverá tantos empenhos quantas 
forem as fontes de recursos necessárias para custeio da despesa, um único documento comprobatório, 
e tantas ordens bancárias quantas forem necessárias de acordo com as fontes de recurso empenhadas”. 
A Relatora ainda exemplificou como proceder em caso de aquisição comprovada por um único 
documento fiscal para duas pessoas jurídicas diferentes: “não é possível a aquisição com um único 
documento fiscal para duas pessoas jurídicas diferentes. Por exemplo: aquisição de papel para a 
Prefeitura, Fundo “A” (vinculado à Prefeitura) e Fundo “B” (vinculado à uma autarquia). A aquisição 
para Prefeitura e Fundo “A” podem ser feitas em um único documento com o CNPJ da Prefeitura, 
pois o Fundo “A” é gerido pela Prefeitura. O Fundo “B” é vinculado a uma autarquia que constitui 
pessoa jurídica diversa da Prefeitura, portanto, a aquisição não pode ocorrer com o mesmo documento 
comprobatório das outras unidades”. Por fim, a Relatora respondeu à consulta nos seguintes termos: “ 
O custeio da despesa deverá ser feito pela dotação e fonte de recurso consignado na nota de empenho 
emitida previamente. O documento comprobatório da despesa deve conter elementos que identifiquem 
a dotação e a fonte de recurso que será utilizada para seu custeio, a exemplo do número de empenho, 
do número do contrato ou mesmo do CNPJ do fundo, desde que atendidas as normas de natureza 
tributária aplicáveis. O documento comprobatório da despesa pode ser emitido com o CNPJ da pessoa 
jurídica gestora ou do fundo público que custeará a despesa, neste segundo caso, a despesa será 
necessariamente custeada com recursos do fundo cujo CNPJ consta no documento. Caso os elementos 
de identificação da dotação e da fonte de recurso (nota de empenho, contrato, CNPJ) do documento 
comprobatório sejam divergentes da informação da nota de empenho, o documento comprobatório 
deve ser corrigido ou substituído pelo fornecedor/prestador”. @CON–19/00523253, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 67, disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.3.8. Representação. Autarquia. Contratação. Serviços Advocatícios. Princípio do Concurso 
Público. Irregularidade. Limitação de tempo na comprovação técnica. Multa. O TCE/SC 
aplicou multa ao Diretor Geral do SIMAE (Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de 
Capinzal/Ouro) e ao Presidente da Comissão de Licitação e subscritor do edital em face de contratação 
de serviços jurídicos ordinários e permanentes da autarquia, em desacordo com o princípio do concurso 
público e pela exigência de limitação do tempo na comprovação técnica relativamente aos serviços 
advocatícios prestados nos últimos cinco anos. Tais apontamentos estão em desacordo com o art. 30, 
§5º da Lei 8.666/93.   Trata-se de Representação relatando supostas irregularidades em Edital do tipo 
Carta Convite, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de advocacia e 
consultoria jurídica contínua na área administrativa, especializada na área de saneamento básico, no 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900523253
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Município de Capinzal. De acordo com o Relator, a contratação de serviços jurídicos ordinários e 
permanentes devem observar o princípio do concurso público pelas autarquias, independentemente de 
serem ‘pequenas ou grandes’, pois devem seguir e cumprir os “ditames constitucionais e se submeterem 
ao regime jurídico de direito público, vez que são integrantes da Administração Indireta”. Para o 
Relator, “a aprovação em concurso público é a regra para investidura em cargo ou emprego público, 
que ocorre mediante provas ou provas e títulos, dependendo da natureza e complexidade do cargo ou 
emprego” e neste norte, o Supremo Tribunal Federal editou súmula 685 nos seguintes termos: “É 
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido”. Contudo, o Relator informou que “a própria Constituição Federal 
proporcionou duas situações que excetuam a regra mencionada. A primeira exceção constitucional são 
os cargos de confiança, providos por pessoas alheias à administração pública que devem exercer cargos 
de chefia, direção ou assessoramento. A segunda possibilidade de ingresso sem concurso público é 
permitida através da contratação temporária, desde que presentes três requisitos: excepcional interesse 
público, temporariedade da contratação e hipótese prevista em lei’. O Relator mencionou o Prejulgado 
nº 1211, e concluiu que, de acordo com o edital do objeto, não se trata de serviços advocatícios 
especializados, mas todo e qualquer serviço jurídico, contencioso e de assessoramento jurídico, em 
especial o direito administrativo. @TCE–16/00430349, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
67, disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.3.9. Tomada de Contas. Convênio. Cumprimento Parcial do Objeto. Despesas 
Extemporâneas. Devolução Parcial do Recurso Conveniado. Ausência de Nexo de 
Causalidade. Solidariedade da Pessoa Contratada Afastada. Irregularidade. 1. A realização de 
despesa fora da vigência do convênio sem qualquer comprovação impeditiva da sua realização 
contemporânea, obsta a visualização do necessário liame causal com o recurso público repassado. 
Configurando, ainda, grave irregularidade apta a atrair a devolução dos valores despendidos de forma 
intempestiva. 2. A ausência de comprovação do recurso conveniado na finalidade pactuada enseja a sua 
devolução aos cofres públicos. 3. Estando a imputação de débito ao gestor convenente fundamentada 
na não comprovação do nexo de causalidade entre o uso dos recursos do convênio e os serviços 
executados, tornase incerto o recebimento dos referidos recursos por parte das pessoas contratadas, o 
que afasta a responsabilidade solidária destas pelo débito. 4. A verificação da consumação da prescrição 
da pretensão punitiva é óbice à cominação de sanção. Acórdão nº 59.095, Informativo de Jurisprudência 
do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.10. Prestação de Contas. Convênio. Extravio da Documentação. Caso Fortuito ou Força 
Maior. Impossibilidade de Julgamento de Mérito. Contas Iliquidáveis. Trancamento. 
Arquivamento dos Autos. Consideram-se iliquidáveis as contas e ordena-se o seu trancamento 
quando se torna materialmente impossível o julgamento do mérito por caso fortuito ou motivo de força 
maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável. Acórdão nº 59.111, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.11. Tomada de Contas. Convênio. Documentos de Despesa. Segunda Via. Outros 
Documentos. Regularidade. Dever de Prestar Contas. Omissão. Irregularidade. Multa. 
Remessa de Cópias ao Ministério Público do Estado. 1. A existência de documentos de despesa 
em segunda via, por si só, não macula o julgamento das contas, quando, a partir da análise de outros 
documentos juntados aos autos, é possível inferir a boa e regular aplicação dos recursos repassados, 
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bem como o cumprimento do objeto conveniado. 2. Em processos de análise de contas de convênio 
que teve dois responsáveis pela aplicação dos recursos repassados, impõe-se a condenação daquele que 
for omisso no dever de prestar contas. 3. Contas julgadas regulares para um responsável e irregulares 
para outro, com devolução e aplicação de multas e, ainda, remessa de cópia dos autos ao Ministério 
Público do Estado do Pará. Acórdão nº 59.295, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.12. Consulta. Formulação em Tese. Ausência de Interesse Subjetivo. Resposta. Caráter 
Normativo. Pedidos de Desistência. Impossibilidade. Admitida a consulta pelo Tribunal de 
Contas, é incabível a desistência pelo consulente, porquanto se trata de feito de caráter objetivo, no 
qual prevalece o interesse público na apurada aplicação dos preceitos legais ventilados, de modo que o 
desfecho da demanda gera resultado útil a toda a Administração Pública e ao exercício da cidadania, 
fortalecendo o controle social. Acórdão nº 19.140, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.13. Tomada de Contas. Convênio. Responsabilidade solidária. Acompanhamento e 
Fiscalização. Servidor. Indicação. Laudo Conclusivo. Execução Física. Exclusão da 
Imputação de Débito à Ex-Gestora da Entidade Concedente. Multas. Prescrição. Contas 
Irregulares com Devolução. 1. Na hipótese em que os responsáveis forem omissos no dever de 
prestar contas, é imperativo o julgamento pela irregularidade e a condenação, de forma solidária, da 
pessoa jurídica de direito privado e do seu administrador, ao ressarcimento da integralidade dos valores 
transferidos, haja vista a presunção legal de débito pelo dano ao erário decorrente dessa omissão. 2. A 
indicação de servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do convênio, bem como a 
existência de laudo conclusivo atestando a execução física do evento, exclui a imputação 
responsabilidade à ex-gestora da entidade concedente. 3. Não é viável a imputação de responsabilidade 
a pessoa não designada formalmente como fiscal do convênio e, ainda, quando houver a indicação de 
outro servidor como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 
convênio. 4. Em tema de prescrição, aplica-se, por analogia, a Lei n. 9.873/1999 aos processos de 
prestação/tomada de contas em trâmite neste Tribunal de Contas. 5. Contas julgadas irregulares, com 
devolução. Acórdão nº 59.428, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.14. Tomada de Contas. Convênio. Omissão no Dever de Prestar Contas. Irregularidade. 
Não comprovação de boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Falecimento 
do responsável. Não cominação de multas. Caráter personalíssimo. Responsabilidade 
solidária. Gestor Concedente. Dolo ou Culpa não caracterizado. 1. A ausência da prestação de 
contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia 
repassada. 2. O falecimento do responsável inviabiliza a cominação de penalidade ao seu espólio, ante 
o caráter personalíssimo da sanção. 3. Descabe condenar solidariamente o gestor concedente quando 
não houver negligência, imprudência ou imperícia na sua conduta, pois a responsabilidade perquirida 
na imputação de débito é subjetiva, por isso, para a sua caracterização, é necessário demonstrar o dolo 
ou culpa, pelo menos em sentido lato. 3. Irregularidade das contas, com imputação de débito. Acórdão 
nº 59.481, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
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1.3.15. Pedido de Rescisão. Violação literal de dispositivo de Lei. Ausência de Notificação de 
Julgamento do Procurador Devidamente Habilitado. Descumprimento de Norma Regimental. 
Inobservância do Devido Processo Legal. Prejuízo ao Contraditório e a Ampla Defesa. Vício 
Insanável. Nulidade Absoluta da Decisão. 1. A comunicação da inclusão do processo na pauta de 
julgamento deve ser realizada mediante notificação do procurador da parte, quando devidamente 
habilitado nos autos, nos termos do art. 217 c/c 211, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal. 2. O 
controle externo exercido pelas Cortes de Contas deve se desenvolver à luz do devido processo legal, 
notadamente quando se tratar de julgamento de contas, pois, nesse caso, a decisão poderá resultar na 
imputação de débito ou na aplicação de penalidade pecuniária, que deverão ser suportados pelo 
patrimônio do jurisdicionado. 3. A ausência de notificação de julgamento configura vício insanável, que 
impõe o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão, pois se trata de inobservância do devido 
processo legal, que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, consignados no art. 5º, 
incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 4. Pedido de Rescisão procedente. Acórdão nº 59.487, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.16. Tomada de Contas. Convênio. Nexo de causalidade demonstrado. Falha de natureza 
formal. Contas regulares com ressalva. 1. A documentação comprobatória da execução da despesa 
pública com o recurso conveniado, em conformidade com o laudo conclusivo de fiscalização, tem o 
condão de atestar o cumprimento do ajuste. 2. É possível averiguar o nexo causal quando os elementos 
contidos no feito são capazes de evidenciar que a aplicação do recurso conveniado ocorreu de acordo 
com a previsão do convênio. 3. Falha de natureza formal atrai a devida ressalva às contas em apreço. 
Acórdão nº 59.616, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
1.3.17. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. A omissão total 
da documentação de despesa impossibilita averiguar o correto emprego da verba estadual do ajuste, o 
que faz presumir o dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento à concedente da 
quantia repassada. Acórdão nº 59.654, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
1.3.18. Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas. Convênio. Fracionamento de 
Despesas. Constatação. Irregularidade. Comprovantes de despesa. Laudo conclusivo. 
Cumprimento do objeto. Débito. Ausência. Parcial provimento. 1.É irregular o fracionamento da 
despesa, por configurar utilização de modalidade de licitação inferior à exigida para o total da despesa, 
o que viola a vedação contida no art. 23, § 5º da Lei 8.666/1993. 2. É possível inferir o nexo de 
causalidade entre os valores transferidos e as despesas realizadas para a consecução do objeto do 
convênio quando os comprovantes de despesas, emitidos ao tempo da realização do evento, guardarem 
relação com o objeto conveniado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão nº 59.678, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
1.3.19. Pedido de Rescisão. Documento novo. Não comprovação. Alegação. Fatos ou 
Elementos Novos. Inexistência. Desprovimento do pedido. 1. Nos termos do art. 80, V, da Lei 
Orgânica deste Tribunal de Contas – LOTCE, o documento novo apto a ensejar a rescisão das decisões 
transitadas em julgado, é somente aquele que o responsável ignorava a existência, ou de que não pôde 
fazer uso anteriormente. 2. Não sendo o documento novo, é impossível a sua análise em sede de pedido 
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de rescisão, o qual possui rol taxativo de hipóteses de cabimento (art. 80 da LOTCE). 3. Uma simples 
alegação, desconstituída de fatos ou elementos novos, não é suficiente para desconstituir uma decisão 
acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Pedido de rescisão conhecido e desprovido. Acórdão nº 
59.735, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
1.3.20. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. 
Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 1. A ausência da prestação de 
contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia 
repassada. 2. Ante a ausência de previsão normativa expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva, 
a jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido da aplicação do prazo quinquenal. Precedentes: 
Acórdãos n. 54.681/2015, 55.927/2016, 58.181/2018, 58.670/2019, 58.442/2019, 58.885/2019 e 
58.818/2019. 3. A competência sancionatória deste Tribunal de Contas por analogia é regulada 
integralmente pela Lei n. 9.873/1999. Precedente: Acórdão 58.818/2019. 4. O dies a quo do prazo 
prescricional é a data em que a irregularidade foi cometida, exceto quando se tratar de infração 
permanente ou continuada, circunstância em que a contagem do prazo se inicia apenas na data em que 
tiver cessado, conforme art. 1º, caput, da Lei n. 9.873/1999. 5. Diante do transcurso de mais de cinco 
anos entre a data do término da vigência do convênio e a autorização de instauração da tomada de 
contas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 6. Contas irregulares, com 
imposição de débito. Acórdão nº 59.729, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.3.21. Consulta. Convênio. Aditivação. Auxílio transporte. Princípio da Legalidade. Auxílio 
Financeiro. Portaria Interministerial nº 163 – STN/SOF. LRF. Bolsas de Estudo. Recibo. 
Substituição. Ordem bancária. SIAFI. Possibilidade. Resolução nº 18.857/2016-TCE. 
Documento comprobatório de despesa. Comunicação. Meio eletrônico. Diploma normativo. 
Necessidade. 1 - Em decorrência do princípio da legalidade, será possível aditivar convênio para 
permitir o pagamento de auxílio- transporte a estudantes bolsistas quando houver expressa previsão 
legal nesse sentido, assim como será admissível a classificação da despesa como auxílio financeiro 
quando observado o contido na Portaria Interministerial n. 163 - STN/SOF e no art. 26 da LRF. 2 - 
Para fins de comprovação da despesa realizada, é possível utilizar ordem bancária emitida pelo SIAFI, 
a qual consiste em documento que se constitui base de dados oficial do Poder Executivo Federal, em 
substituição aos recibos de pagamento de bolsas de estudo, haja vista que não é exaustivo o rol de 
comprovantes de despesas indicado no item 9, do Anexo I, da Resolução n. 18.857, de 1°/12/2016, 
desta Corte de Contas. Além disso, sua aptidão decorre, também, do fato de que a emissão de ordem 
bancária, acompanhada dos demais documentos previstos nessa resolução, permite a perfeita 
identificação da despesa. 3 - A comunicação oficial por meio eletrônico poderá ser utilizada quando 
vier a ser editado diploma normativo estadual regulamentando a matéria. Acórdão nº 19.152, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.3.22. Prestação de Contas. Convênio. Falha formal. Ressalva. Nexo Causal. Confirmado. 
Contas regulares com ressalva. 1. As contas conveniais que apresentarem falha de natureza formal 
da qual não resulte dano ao erário devem ser julgadas regulares com ressalva. 2. É incabível a glosa de 
valores quando confirmado o nexo causal entre os recursos conveniais e o resultado alcançado com a 
execução da finalidade pactuada. 3. Contas regulares, com ressalva. Acórdão nº 59.776, Informativo de 
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Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.23. Embargos de declaração. Efeitos modificativos. Omissão. Prescrição da pretensão 
punitiva. Ocorrência. Provimento. 1. Configurada a omissão indireta ante a consumação da 
prescrição quinquenal, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, quanto às multas. 2. Ante a 
ausência de previsão normativa expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva, a jurisprudência 
desta Corte orientou-se no sentido da aplicação do prazo quinquenal. Precedentes: Acórdãos n. 
54.681/2015, 55.927/2016, 58.181/2018, 58.670/2019, 58.442/2019, 58.885/2019 e 58.818/2019. 3. 
A competência sancionatória deste Tribunal de Contas, por analogia, é regulada integralmente pela Lei 
n. 9.873/1999. Precedente: Acórdão 58.818/2019. 4. O dies a quo do prazo prescricional é a data em 
que a irregularidade foi cometida, exceto quando se tratar de infração permanente ou continuada, 
circunstância em que a contagem do prazo se inicia apenas na data em que tiver cessado, conforme art. 
1º, caput, da Lei n. 9.873/1999. 5. Diante do transcurso de mais de cinco anos entre a data do término 
do prazo para a prestação de contas e a autorização para a sua tomada, impõe-se o reconhecimento da 
prescrição da pretensão punitiva. 6. Embargos providos. Acórdão nº 59.784, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.24. Tomada de Contas. Convênio. Análise da Legalidade. Verdade material. Alimentação 
de preso. Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade. Contas irregulares sem devolução. 
1. Recursos mínimos recebidos para atender às necessidades de alimentação de presos, cuja 
responsabilidade originária é do Estado e inexistindo ao longo da execução do Convênio, a quebra da 
rotina carcerária como uma rebelião, aplica-se ao caso os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, cabendo ao gestor a observância quanto ao rito legal necessário para a execução da 
despesa. 2. Contas irregulares sem devolução. Embargos providos. Acórdão nº 59.801, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.25. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Responsabilidade. 
Solidariedade. Relatório de acompanhamento, controle e fiscalização do convênio. Ausência. 
Prescrição da pretensão punitiva. Lei nº 9.873/1999. Analogia. Aplicação. Não ocorrência. 
Contas irregulares. Devolução. Multas. Remessa de cópia ao Ministério Público do Estado do 
Pará. 1. Na hipótese em que os responsáveis forem omissos no dever de prestar contas, é imperativo 
o julgamento pela irregularidade e a condenação solidária ao ressarcimento da integralidade dos valores 
transferidos, haja vista a presunção legal de débito pelo dano ao erário decorrente dessa omissão. 2. A 
conduta omissiva do gestor, quanto à emissão de relatório de acompanhamento, controle e fiscalização 
do convênio, enseja aplicação de multa 3. Aplica-se a Lei Federal n. 9.873/1999, por analogia, para 
aferir o prazo para o exercício da pretensão punitiva, diante da ausência de previsão normativa expressa 
acerca do instituto da prescrição. 4. A autuação da tomada de contas e a comunicação dos responsáveis 
para apresentação de defesa interrompem o prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva 
(art. 2º, incisos I e II da Lei n. 9.873/1999). 5. Contas julgadas irregulares, com devolução e aplicação 
de multas e, ainda, remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará.  Acórdão nº 
59.813, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.26. Recurso de Reconsideração. Convênio. Execução física. Nexo de causalidade. 
Inexistência. Ônus do gestor de comprovar a correta aplicação dos recursos públicos. Período 
de gestão. Guarda de documentos. Não provimento. 1. A execução física do objeto do convênio, 
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por si só, não confere regularidade aos gastos efetuados, pois é preciso atestar que as ações 
desenvolvidas foram custeadas com recursos do ajuste, em escorreita execução financeira, sob pena de 
não se confirmar o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e a verba repassada. 2. Compete ao 
gestor que recebe e gerencia os recursos do convênio o ônus da prova de evidenciar o nexo de 
causalidade entre as despesas e a verba repassada, relativo ao seu período de gestão, independentemente 
da responsabilidade do gestor sucessor pelo envio da prestação de contas. 3. É dever do gestor 
evidenciar a boa aplicação dos recursos, precavendo-se contra a omissão de seu sucessor no cargo, 
guardando a prova em arquivo público e, em alguns casos, até em seu particular acervo. Doutrina. 4. 
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão nº 59.814, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.27. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. 
Prescrição da pretensão punitiva. Analogia com a Lei nº 9.873/99. 1. A ausência da prestação de 
contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia 
repassada, sem prejuízo da aplicação de muita-coerção, pela omissão no dever de prestar contas, e 
muita-sanção, pela irregularidade com débito. 2. O não atendimento de diligência deste Tribunal enseja 
a imputação de muita-sanção. 3. A jurisprudência desta Corte de Contas orientou-se no sentido da 
utilização, por analogia, da regulamentação da Lei n. 9.873/99, para reger a competência sancionatória 
deste Tribunal de Contas, conforme deliberado no Acórdão n. 58.818/2019, de relatoria do 
Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 4. O art. 2°, II, da Lei n. 9.873/99, estabelece como causa de 
interrupção da prescrição qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato.  Acórdão nº 59.816, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.2.28. Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas. Citação. Nulidade. 
Instrumentalidade das Formas. Débito. Responsabilidade Solidária. Ônus da Prova. Órgão de 
Controle. Não desincumbência. Não provimento. 1. Em deferência à instrumentalidade das 
formas, não se pronunciará a nulidade nem se mandará repetir o ato ou supri-lhe a falha quando for 
possível decidir o mérito em favor do arguente. 2. Ressalvada a inversão do ônus da prova decorrente 
da obrigação de prestar contas, cabe ao órgão de controle demonstrar os requisitos para a caracterização 
da responsabilidade do agente público pelo dano eventualmente apurado (ação ou omissão, dano, nexo 
causal e culpa "lato sensu"). 3. Recurso conhecido, porém, no mérito, não provido. Acórdão nº 59.880, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.2.29. Recurso de Reconsideração. Conhecimento. Convênio. Ausência de Acompanhamento 
e Fiscalização do Convênio. Débito. Responsabilidade Solidária. Afastamento. Circunstâncias 
do caso concreto. Prescrição da Pretensão Punitiva. Prazo Quinquenal. Dies a Quo. Data em 
que a irregularidade foi cometida. Multa pelo débito. Prescrição da Pretensão Punitiva. 
Analogia com a Lei nº 9.873/99. Provimento. 1. Cabe ao titular da entidade concedente acompanhar 
e fiscalizar, bem como elaborar o laudo acerca do cumprimento do objeto do convênio, cuja vigência 
e prestação de contas transcorra dentro de seu período de gestão. 2. Embora a ausência do regular 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto conveniado seja causa suficiente para a 
responsabilização solidário pelo débito, é possível, excepcionalmente, considerando as circunstâncias 
do caso concreto, o afastamento da imposição de débito ao responsável pela fiscalização do convênio. 
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3. Ante a ausência de previsão normativa expressa acerca da prescrição da pretensão punitiva, a 
jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido da aplicação do prazo quinquenal. Precedentes: 
Acórdãos n. 54.681/2015, 55.927/2016, 58.181/2018, 58.670/2019, 58.442/2019, 58.885/2019 e 
58.818/2019. 4. A competência sancionatória deste Tribunal de Contas, por analogia, é regulada 
integralmente pela Lei n. 9.873/1999. Precedente: Acórdão 58.818/2019. 5. O dies a quo do prazo 
prescricional é a data em que a irregularidade foi cometida, exceto quando se tratar de infração 
permanente ou continuada, circunstância em que a contagem do prazo se inicia apenas na data em que 
tiver cessado, conforme art. 1º, caput, da Lei n. 9.873/1999. 6. Diante do transcurso de mais de cinco 
anos entre a data do término da vigência do convênio e a autorização de instauração da tomada de 
contas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à multa pelo débito 
(art. 82, da LOTCE/PA) aplicada ao recorrente. 7. Provimento parcial do recurso.  Acórdão nº 59.913, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 
 
1.3.30. Tomada de Contas. Convênio. Omissão do Dever de Prestar Contas. Irregularidade. 
Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. A 
ausência da prestação de contas, conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego 
dos recursos conveniais resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o 
ressarcimento da quantia repassada, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes. Acórdão nº 
59.992, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf 

1.3.31. Reponsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Débito. Julgamento de contas. 
Multa. Gestor. Não afastado o dano ao erário, mas ausentes os elementos necessários para apuração 
do exato montante ou para estimativa do seu valor, as contas da pessoa jurídica de direito privado 
destinatária de recursos de transferências voluntárias, bem como as contas dos seus administradores, 
devem ser julgadas irregulares, mesmo sem imputação de débito. Contudo, a multa do art. 58 da Lei 
8.443/1992 não pode ser aplicada à pessoa jurídica, mas apenas aos administradores, uma vez que tal 
sanção só é aplicável a quem pratica atos de gestão. Acórdão nº 3064/2019, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.32. Gestão Administrativa. Administração federal. Acordo de leniência. Reparação de dano. 
Processo administrativo. Competência. Combate à corrupção. O órgão ou a entidade que 
conduzir o processo administrativo de responsabilização a que se refere o capítulo IV da Lei 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção) ou, quando cabível, o acordo de leniência, tratado no capítulo V da 
mesma norma, também se legitima a instaurar o processo administrativo específico de reparação 
integral do dano, nos casos indicativos de ocorrência de prejuízo aos cofres públicos (art. 13 da Lei 
Anticorrupção). Acórdão nº 3076/2019, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

1.3.33. Comunicação de Irregularidade convertida em Tomada de Contas Extraordinária. 
Diárias. Poder Legislativo Municipal. Exercício de 2015. Despesas elevadas. Inexistência de 
contrariedade à norma local. Manifestações uniformes. Procedência em parte. Recomendação.  
A Coordenadoria de Gestão Municipal constatou irregularidades nos dispêndios com diárias da Câmara 
do Município, no transcorrer do exercício financeiro de 2015. A análise da unidade técnica foi efetuada 
tendo como base a Resolução nº 41/1998, com as alterações promovidas pelas Resoluções nº 75/2012 
e nº 81/2014, as quais fixaram parâmetros para o pagamento de diárias aos vereadores e servidores da 
entidade. A partir dessa Resolução, as diárias passaram a ter o valor de R$ 474,36, o que, do ponto de 
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vista da unidade técnica, estava acima do praticado comumente e destoando da real necessidade dos 
agentes em viagem. Ainda, a norma vinculou esse valor a percentual do subsídio dos vereadores, na 
ordem de 16,66%. Tal percentual estaria destoando da razoabilidade, pois com apenas três diárias no 
mês, a sua natureza deixaria de ser indenizatória para caracterizar-se como remuneratória (na medida 
em que aquelas excedentes a 50% do vencimento mensal são anotadas, segundo a Previdência Social, 
como verbas remuneratórias). Quanto ao mérito, ressalta-se que, da análise das alegações e dos 
documentos apresentados em sede de contraditório (para defesa dos atos administrativos praticados 
pela Câmara e para justificativas acerca da regularidade das viagens dos quinze agentes beneficiários), 
detecta-se que todos os atos concessivos de diárias e os pagamentos atinentes foram praticados 
conforme o que determinava a Resolução nº 41/1998, e suas alterações. A norma do Poder Legislativo 
municipal dispôs expressamente que “A concessão de diárias a Vereador ou Servidor será de forma 
integral se o deslocamento for superior a 12 (doze) horas, sem guardar, assim, relação de dependência 
com o surgimento de pernoite. Desse modo, na medida em que houve a subsunção de cada um dos 
fatos ora examinados à norma aplicável à época, conclui-se pela inexistência de afronta ao princípio da 
legalidade. Relativamente à observância da economicidade nos pagamentos a título de diárias, do exame 
das peças processuais, conclui-se pela existência de certa desproporção entre os valores recebidos e 
aqueles efetivamente despendidos com hospedagem e alimentação. Há, portanto, elementos suficientes 
nos autos para se inferir que houve certo dano ao erário, advindo de atos de gestão antieconômicos. 
Entende-se, desse modo, pela irregularidade dos atos de concessão e pagamento de diárias em apreço. 
Os agentes públicos devem nortear suas ações visando os baixos custos, o que não se percebe no caso 
em tela, em que se denota também o desatendimento ao princípio da razoabilidade. Acórdão nº 
3937/19-Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

 
1.3.34. Consulta. Câmara Municipal. Atividades permanentes e compatíveis com a natureza e 
formação exigida para acesso ao cargo deverão ser incluídas nas atribuições do cargo mediante 
lei ou ato infralegal. A concessão de reajuste e a criação de gratificação deverão ser feitas 
mediante lei específica, observadas as disponibilidades financeiras e previsão orçamentária. i) 
Em relação à forma de se proceder ao reajuste dos vencimentos do servidor que realiza atividades além 
de suas atribuições legais desde a data da posse: As atividades exercidas em caráter permanente e que 
sejam compatíveis com a natureza e a formação exigida para o cargo deverão ser incluídas nas 
atribuições do cargo. Em caso de acréscimo, importante observar que, na forma do art. 37, X, da 
Constituição, a fixação ou alteração dos vencimentos somente poderá ser feita mediante lei específica, 
observadas as disposições contidas no § 1º do art. 39 e no § 1º do 169. Nesse caso, caberá à lei 
estabelecer a data a partir da qual o reajuste será devido, em conformidade com as disponibilidades 
financeiras e orçamentárias. A gratificação constitui vantagem a ser paga em razão de determinada 
função ou de condições excepcionais de trabalho previstas em lei, não podendo ser utilizada para 
remunerar atividades rotineiras ou para compensar a ausência de reajuste remuneratório. Considerando 
que a gratificação é um componente da remuneração, deverá ser fixada por lei específica, observados 
as disponibilidades financeiras e orçamentárias. (ii) A questão relativa à possibilidade de se estender a 
gratificação de participação em comissão de licitação a todos os membros e a servidores comissionados, 
o questionamento já foi respondido por esta Corte por meio dos Acórdãos nº 1144/12-STP e nº 
671/18-STP. Acórdão nº 3863/19-Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  
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1.3.35. Consulta. Prestação de serviços de transporte universitário por parte dos municípios. 
Possibilidade. O Município pode realizar o transporte universitário com veículos destinados ao 
transporte escolar, desde que estejam atendidas plenamente as necessidades do ensino fundamental e 
da educação infantil e não haja o comprometimento do percentual mínimo previsto no art. 212 da 
Constituição Federal, nos termos do art. 11, V, da Lei 9.394/1996. O Município pode prestar o serviço 
de transporte gratuitamente, bem como pode instituir um preço público, de acordo com as 
disponibilidades financeiras. O valor a ser cobrado poderá ser instituído mediante ato infralegal, como 
um decreto. Acórdão nº 3862/19 – Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.36. Consulta. Limite prudencial. Atualização do piso salarial nacional do magistério. 
Questão analisada em outra consulta com efeito normativo. Complementação. 
Complementando a resposta concedida no Acórdão nº 1294/19-TP, nos termos do inciso I do art. 22 
da LRF, o município que atingir o limite prudencial está autorizado a atualizar os vencimentos do 
magistério fixados em valor equivalente ao piso salarial nacional, em cumprimento à determinação 
contida na Lei Federal nº 11.738/2008. No caso de atingimento do limite prudencial, os vencimentos 
dos professores que estejam acima do piso salarial nacional, assim como os vencimentos dos demais 
servidores, poderão ser alterados nas hipóteses previstas no inciso I do art. 22 da Lei Complementar nº 
101/00, vedado pagamento retroativo tendo por base o reajuste do piso nacional previsto na Lei Federal 
nº 11.738/2008, considerando que esta lei tem por objetivo garantir o valor mínimo a ser pago ao nível 
inicial da carreira do magistério, não havendo qualquer previsão no sentido de estender o índice de 
atualização aos demais níveis da carreira que estejam fixados em patamar superior. Acórdão nº 3864/19 
– Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.37. Prestação de Contas Anual do Fundo da justiça do Poder Judiciário do Estado do 
Paraná, exercício de 2018. Julgamento pela Regularidade das contas com Recomendação para 
que seja dado atendimento à Lei de Acesso à Informação. No que se refere ao apontamento 
constante do Relatório de Inspeção quanto ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação, restou 
explicitado pela Inspetoria competente que, assim como no exercício de 2017, não estão sendo 
divulgadas as informações mínimas necessárias estabelecidas na referida lei. Conforme apontado pela 
unidade, embora o FUNJUS tenha informado que promoveu a criação de abas para cada um dos 
Fundos do Poder Judiciário dentro do item “Gestão Orçamentária e Financeira” a fim de facilitar o 
acesso e disponibilizar a informação de forma mais abrangente possível, ao acessar o site, apenas se encontra 
na aba referenciada [...] Relatórios de Gestão Fiscal, cuja publicação é obrigatória nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tema que não foi questionado. Assim, diante da ausência de divulgação do conteúdo mínimo previsto 
na Lei Federal n.° 12.527/11 – informações sobre estrutura organizacional, registros de repasses, 
transferências de recursos, pagamentos efetivados, editais de licitação, contratos, dentre outras – acolho 
o sugerido pela 7ª ICE no sentido de que se RECOMENDE à entidade que seja providenciada alteração na 
estrutura do site do Poder Judiciário do Estado, fazendo constar informações a respeito do FUNJUS, em atendimento à 
Lei de Acesso à Informação. Acórdão nº 4057/19-Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 72, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.38. Prestação de Contas Anual. Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária – SESP. Atraso no envio de dados do SEI-CED. Pagamentos de despesas 
estranhas à Administração Pública. Fornecimento de auxílio alimentação mediante cartão 
refeição a policiais militares. Art. 71 da Lei Estadual nº 3417/73. Ausência de registro do 
patrimônio. Inventário sem localização de todos os bens. Regularidade com ressalvas, 
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recomendações e multa. I - Julgar regulares as contas, ressalvando: (i) atraso no envio de dados do 
SEI-CED; (ii) pagamento de despesas estranhas à administração pública, cobradas em faturas de 
serviços; (iii) fornecimento de auxílio alimentação mediante cartão refeição a policiais militares fora da 
hipótese legal; (iv) ausência de registro do patrimônio da polícia militar, do comando do corpo de 
bombeiros e do instituto médico legal junto ao sistema AAB; (v) conclusão do inventário sem a 
localização de bens. II – recomendar: (i) proceder os ajustes que se fizerem necessários à tramitação 
interna das faturas de serviços, evitando que os processos cheguem à unidade responsável pelo 
pagamento já vencidos ou a vias de vencer; (ii) tomar as medidas administrativas cabíveis para a punição 
dos servidores que derem causa a atrasos nos encaminhamentos de faturas de serviços, causando a 
cobrança de multas e juros; (iii) orientar todos os servidores que possuem celulares funcionais ou são 
responsáveis por ramais ligados à telefonia fixa que se limitem à utilização dos serviços já contratados 
pela SESP, evitando a contratação de serviços adicionais ou a autorização de quaisquer cobranças; iv) 
proceder conferência efetiva dos serviços cobrados em faturas de telefonia antes do encaminhamento 
para pagamento; (v) tomar as medidas administrativas cabíveis, mediante abertura de procedimento 
administrativo, para a punição dos servidores que deram causa a contratações junto às empresas de 
telefonia ou ao pagamento dessas; (vi) revisar e reenquadrar os beneficiários de cartões refeições, para 
que o benefício seja concedido a quem de direito, ou seja, aos policiais militares que cumprem os 
pressupostos e requisitos do parágrafo único do art. 71 da Lei Estadual nº 6.417/73; (vii) suspender 
imediatamente o fornecimento de cartões refeições àqueles militares que não têm direito ao benefício 
que não se enquadrarem na hipótese do parágrafo único do art. 71 da Lei Estadual nº 6.417/73; (viii) 
revisar os contratos que tratam do fornecimento de cartões refeições, alterando seus quantitativos ou, 
conforme o caso, rescindindo-os; (ix) apurar as responsabilidades quanto ao desaparecimento de bens 
de caráter permanente em unidades vinculadas à Secretaria de Segurança. Acórdão nº 4072/19-Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 

1.3.39. Responsabilidade. O controlador interno não pode ser responsabilizado solidariamente 
por atos irregulares de terceiros que não tenham resultado em danos ao erário, ainda que o 
parecer do controle interno tenha realizado análise de documentos dos quais poderiam extrair 
tais ilegalidades.  Trata-se de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Iconha, referentes ao exercício financeiro de 2016. No que tange à responsabilidade 
do controlador geral do Município diante das irregularidades relatadas, a área técnica se manifestou nos 
seguintes termos: “é preciso considerar que no processo de prestação de contas, o sujeito legítimo para 
figurar no polo passivo da relação processual é o administrador e demais responsáveis por dinheiro, 
bens e valores públicos, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
que resulte em dano ao erário, na forma prevista na Lei Orgânica deste Tribunal, em consonância com 
a Constituição Federal e a Constituição Estadual”. Acrescentou que “a controladora geral, via de regra, 
não pratica ato de gestão, sendo sua função monitorar os processos-chave e críticos, verificando, através 
de suas revisões periódicas, se os controles praticados pelo gestor atendem às necessidades de controle 
do processo, bem como salvaguardar o patrimônio do ente”. No caso em análise, porém, verificou que 
“o parecer do controle interno do órgão atestou ter realizado análise de documentos dos quais se 
poderia extrair claramente as irregularidades ora apontadas, sem que este tenha indicado qualquer falha 
no procedimento, demonstrando assim não ter agido como devido zelo no exercício de suas atividades, 
deixando de atender ao disposto no artigo constitucional invocado, justificando assim a sua 
solidariedade com o gestor”. Ressaltou, contudo, que “embora algumas das irregularidades foram 
apontadas como de natureza grave, constata-se que aquelas em que a controladora geral do Município 
foi arrolada como responsável configuram ausência de controle quanto a atos de terceiros, que não 
constituem atribuição do seu cargo, não sendo possível sua responsabilização direta por esses atos, 
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principalmente por não terem resultado em prejuízo ao órgão ou dano ao erário. Por esta razão, não se 
justifica sua manutenção como responsável neste caso concreto, sugerindo a exclusão do controlador 
interno do polo passivo da presente prestação de contas”. Em voto vista, o conselheiro Domingos 
Augusto Taufner corroborou o entendimento técnico e excluiu o controlador interno do polo passivo 
da prestação de contas. A Segunda Câmara, por maioria, acompanhou o voto-vista apresentado. 
Acórdão TC 1409/2019 - Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.3.40. Inspeção de veículos de transporte escolar. Descumprimento de normas nacionais de 
trânsito. Em representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com o objetivo de verificar 
a qualidade dos veículos de transporte escolar municipal e os contratos de prestação de serviços de 
terceiros, o Relator, em convergência relativa com a Secretaria de Licitações e Contratos e absoluta com 
o MPC, acatou as conclusões do Relatório de Inspeção, no qual foram apontadas irregularidades 
concernentes à frota de veículos terceirizados e próprios do município. Os laudos apontaram que dos 
11 (onze) veículos terceirizados 6(seis) foram reprovados, por descumprimento do Código de Trânsito 
Brasileiro, enquanto que, da frota municipal, no total de 9 (nove) veículos, 4 (quatro) foram reprovados 
e 5 (cinco) não foram apresentados para vistoria técnica. Diante das irregularidades constatadas o 
Relator aplicou multa ao Prefeito, por ato de gestão ilegal, em descumprimento a diversas normas 
pertinentes ao transporte escolar. Foi dado prazo de 30 (trinta) dias para regularização de documentos 
dos motoristas e das irregularidades verificadas nos veículos, dentre elas os requisitos legais exigidos 
pelos incisos I, II, III, IV do art. 3º; incisos II, III, IV, VIII e IX do art. 4º; inciso IV do art. 5º; art. 7º; 
e art. 15, todos da Portaria 23/2012 DETRAN/GO; art. 1º da Resolução nº 14/98 e art. 1º da 
Resolução nº 504/14 do CONTRAN; inciso II do art. 136 e inciso V do art. 138, ambos do Código de 
Transito Brasileiro. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 09286/19, Informativo de 
Jurisprudência TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf. 

1.3.41. Recuperação estrutural do viaduto situado na Av. Jamel Cecílio, Goiânia. Em 
Representação o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA – 
GO, por meio de Nota Técnica, relatou sobre o estado de conservação do viaduto situado na Avenida 
Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades: (1) 
execução de serviço de manutenção ao invés de recuperação estrutural do viaduto; (2) não apresentação 
de laudos técnicos especializados; (3) inexistência de projetos de recuperação estrutural e de drenagem 
do local e (4) controle de tráfego realizado somente na Avenida H. A SEINFRA apresentou um 
relatório declarando que as intervenções relativas à recuperação estrutural já haviam sido executadas 
pelo município; no mesmo relatório, apresentou os cálculos efetuados, os projetos e a execução da obra 
por meio de fotos e, ainda, os laudos de êxito, aprovados pela ABNT. Considerando a veracidade 
presumida das informações e documentos as irregularidades (1) e (2) foram julgadas procedentes, 
porém já solucionadas. Em relação aos pontos (3) e (4), a SEINFRA informou que estão sendo 
elaborados projetos para a realização de processo licitatório da obra e que os recursos para sua 
realização serão advindos do Convênio Finisa 2, no qual, conforme seu projeto de Lei, é citada a obra 
Reforma da ponte da Av. H (recuperação e drenagem). A Relatoria, em convergência com a Secretária 
de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e o MPC, optou por não aplicar multa, dado que a 
SEINFRA tem tomado providências sobre as irregularidades. O Voto foi aprovado por unanimidade. 
Acórdão nº 00014/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 18, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  
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1.3.42. Responsabilidade. Prefeito municipal. Ausência de dolo ou má-fé. Delegação de 
atribuições. Culpa in vigilando e in elegendo. 1. Ainda que não haja evidência de dolo ou má-fé do 
prefeito municipal na prática de ilegalidades, é inescapável a aferição de sua responsabilização a título 
de culpa in vigilando e in eligendo, pois lhe é exigível assegurar o regular funcionamento da máquina 
administrativa, mediante o cumprimento dos deveres de natureza governamental e administrativa e 
através da fiscalização de atos delegados. 2. A delegação pressupõe a existência de hierarquia, da qual 
decorrem o controle, supervisão, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atribuições delegadas 
aos delegatários, sob pena de responder o delegante, por culpa in vigilando e por culpa in eligendo. 
Acórdão nº 847/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMG nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf.  

1.3.43. Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Circunstância atenuante. Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. Sanção. Na aplicação de sanções, o TCU deve considerar os 
obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, bem como ponderar se as circunstâncias do 
caso concreto limitaram ou condicionaram a ação do agente (art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942- Lindb). 
Acórdão nº 60/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.3.44. Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Lei de Introdução às Normas de 
Direito Brasileiro. Rejeição das alegações de defesa.  Em caráter excepcional, havendo 
circunstâncias atenuantes e inexistindo quaisquer indícios de prejuízo ao erário ou de locupletamento, 
pode o TCU rejeitar as razões de justificativa responsável, sem, contudo, aplicar-lhe a multa do art. 58 
da Lei nº 8.443/1992, com base na interpretação do art. 22, §2º, do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lindb). 
Acórdão nº 70/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

1.3.45. Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário. A Primeira Turma iniciou 
julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança em que se pretende 
o reconhecimento da ilegalidade do gabarito definitivo atribuído a item (1) de prova de concurso 
público para provimento do cargo de analista judiciário do Superior Tribunal Militar (STM). A 
agravante sustenta que o entendimento firmado no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da 
repercussão geral) não implica óbice ao provimento do recurso, em virtude de se estar diante de 
controle de legalidade do concurso público, insuscetível de ser enquadrado como incursão jurisdicional 
indevida em matéria de reserva da Administração. A ministra Rosa Weber (relatora) negou provimento 
ao agravo para manter a decisão pela qual negou seguimento ao recurso ordinário. Assentada a 
possibilidade teórica de conciliação do gabarito com a legislação de regência, tendo em vista a polissemia 
inerente ao termo “juiz”, veiculado no referido item de prova, não vislumbrou situação de 
inconstitucionalidade ou de ilegalidade flagrante suscetível de autorizar a substituição, por ato 
jurisdicional, de critério de correção estipulado pela banca examinadora do concurso. Segundo a 
relatora, o gabarito, além de encontrar fundamento no art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 (2), admite leitura 
compatível com as regras que atribuem ao STM a competência para processar e julgar mandado de 
segurança impetrado contra ato emanado de seu presidente (Lei 8.457/1992, art. 6º, d, e Regimento 
Interno do STM, art. 4º, I, c). Afastou a objeção levantada pela agravante no sentido de que a 
justificativa dada pela banca examinadora para o gabarito definitivo atribuído ao item em discussão 
autorizaria concluir pela legitimidade do indeferimento da inicial de mandado de segurança por juízo 
incompetente. A banca afirmou, literalmente, que, no caso de mandado de segurança impetrado contra 
ato de que caiba recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, independentemente de caução, o 
juiz, seja de que instância for, deverá indeferir o mandado de segurança, haja vista disposição legal 
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expressa. Dessa forma, o posicionamento da banca, sem investir contrarregras de distribuição de 
competência, defende o indeferimento da inicial do mandado de segurança em qualquer grau de 
jurisdição, inclusive, no âmbito do STM, por ministro a que tenha sido distribuída impetração contra 
ato atribuído ao Presidente dessa Corte castrense. Em divergência, o ministro Marco Aurélio deu 
provimento ao agravo para dar provimento ao recurso ordinário e deferir parcialmente o writ, a fim de 
anular o item e determinar que seja reapreciada a situação jurídica da impetrante. Para ele, a banca 
incorreu em flagrante ilegalidade, o que justifica a atuação do Judiciário por meio da anulação da questão 
do concurso, tendo em conta gabarito de todo incompatível com a ordem legal. Esclareceu que a 
questão do concurso, tal como formalizada, foi abrangente e levou a candidata a erro. Por sua vez, o 
gabarito alusivo a essa questão considerou correto que qualquer juiz, até de primeira instância, como 
está na formulação da pergunta, pode indeferir mandado de segurança impetrado contra ato do 
presidente do STM. Contudo, a competência para tanto é do plenário daquela Corte castrense. Caberia 
a um juiz de primeira instância remeter os autos ao juízo competente, e não indeferir liminarmente a 
impetração. Rejeitou, também, a tese de que, reconhecida a polissemia do termo “juiz”, o qual 
abrangeria juízes de primeiro grau, desembargadores e ministros, seria possível conciliar, em sede 
teórica, o gabarito com a legislação de regência. A Lei 12.016/2009, ao veicular regras concernentes ao 
mandado de segurança, faz a devida distinção entre os termos “juiz de primeiro grau” e “relator”, 
utilizando a última expressão nas disposições especificamente relacionadas ao processamento das 
impetrações de competência originária dos tribunais, a teor dos arts. 10, § 1º, e 16, parágrafo único (3). 
Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos. (1) Item 116: “Situação hipotética: 
Determinado juiz indeferiu mandado de segurança por verificar que o pedido visava impugnar ato 
praticado pelo presidente do STM, estando tal ato sujeito a recurso administrativo com efeito 
suspensivo. Assertiva: Nessa situação, agiu corretamente o juiz.” 
(2) Lei 12.016/2009: “Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do 
qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;” 
(3) Lei 12.016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não 
for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 
prazo legal para a impetração. § 1º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá 
apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente 
a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. 
(...) Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do 
processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. 
Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao 
órgão competente do tribunal que integre.” RMS 36231 AgR/DF, Informativo de Jurisprudência do 
STF, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prova%20de%20concurs
o%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio.  

1.3.46. Responsabilidade. Julgamento de contas. Irregularidades. Materialidade. Gestão. 

Avaliação. Contas ordinárias. Cabe ao TCU, no julgamento de contas anuais, examinar a gestão 

como um todo, de forma a verificar se eventuais irregularidades não elididas, analisadas em conjunto 

com o universo dos atos praticados pelo gestor ao longo do exercício, são graves o suficiente para 

macular as suas contas, sobretudo quando os elementos dos autos não refletem prejuízo ao erário ou 

má-fé na conduta do responsável. Acórdão nº 156/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 296, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prova%20de%20concurso%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prova%20de%20concurso%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio
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1.3.47. Responsabilidade. SUS. Fundo Municipal de Saúde. Gestor de saúde. Secretário. 

Presunção relativa. A presunção de corresponsabilidade do secretário municipal de saúde em relação 

à malversação de recursos do SUS (art. 9º, inciso III, c/c art. 32, § 2º, da Lei nº 8080/1990) é relativa e 

deve ser afastada na presença de evidências de que o gestor local de saúde  não teve participação efetiva 

na gestão dos recursos. Acórdão nº 500/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível 

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

 

1.3.48. Prestação de Contas de Entidade Municipal. Ausência de documentos. Divergências 
contábeis e incremento do passivo a descoberto não justificados. Irregularidade das contas, 
com aplicação da multa administrativa. Julgamento pela irregularidade das contas dos Presidentes 
da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu no exercício de 2014, com base no disposto no art. 
16, III, “a” e “b”, da LC/PR 113/05, em razão de: ausência de apresentação de documentos; 
divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do 
SIM-AM e a contabilidade; e incremento do Passivo a Descoberto, com aplicação de multa prevista no 
art. 87, § 4°, da LC/PR 113/05, em razão da irregularidade das contas. Acórdão nº 4099/19, Boletim 
de Jurisprudência TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 
1.3.49. Tomada de Contas Extraordinária. Irregularidades apuradas no exame das contas 
municipais do exercício de 2011 referentes ao controle na realização de horas extras e ao 
pagamento de horas extras a ocupantes de cargos de chefia. Ressalvada quanto às falhas em 
procedimentos de compra. Aplicação de multa ao responsável e emissão de determinações ao 
Município. Julgamento pela irregularidade das contas extraordinariamente tomadas do Município de 
Ponta Grossa, de responsabilidade do Sr. Prefeito, no exercício de 2011, com base no disposto no art. 

16, III, ―b‖, da LC/PR 113/05, em razão de falhas no controle da realização de horas extras e 
pagamento de horas extras a servidores com cargo de chefia no Município; Com fundamento no 
disposto no art. 16, II, da LC/PR 113/05, ressalva nas presentes contas, em razão de falhas nos 
procedimentos de compra realizados no exercício de 2011. Aplicar ao gestor das contas a multa prevista 

no art. art. 87, IV, ―g‖, da Lei Complementar nº 113/2005, em razão de falhas no controle da realização 
de horas extras e pagamento de horas extras a servidores com cargo de chefia no Município. 
Determinação ao ente municipal para esclareça perante esta Corte de Contas, no prazo de 90 dias a 
contar do trânsito em julgado desta decisão, as providências adotadas em relação às sugestões 
formuladas pelo órgão de controle interno municipal, notadamente quanto: a) a possiblidade, 
conveniência e adequação da centralização dos processos de compra em um único órgão, com vistas à 
padronização das compras de bens comuns, e padronização/sistematização da cotação de preços, 
elaboração do edital e tramite da licitação até o fim da contratação; b) a adequada orientação aos 
órgãos/secretarias demandantes dos produtos e serviços a serem licitados/contratados, ou então 
treinamento adequado de pessoal, com vistas ao aprimoramento da elaboração dos projetos básicos, 
com vistas à superação das falhas na definição dos bens e serviços a serem buscados pela administração 
para o atendimento à necessidade da Administração; e c) a adoção de providências quanto à melhoria 
na fiscalização dos contratos em todas as secretarias municipais, notadamente quanto a designação de 
servidores para acompanhamento da execução de contratos levando em consideração fatos como: 
conhecimento do objeto contratado, disponibilidade de tempo e condições para o exercício da 
fiscalização, atribuição nas funções do cargo do exercício da atividade fiscalizatória, prévia e formal 
ciência e anuência do servidor quanto a assunção da responsabilidade decorrente da designação como 
fiscal de contrato, e inclusão do nome do fiscal do contrato no instrumento de contrato, mediante 
aposição de data e assinatura; d) para que comprove nos autos haver notificado pessoalmente cada um 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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dos secretários municipais, para que, atendendo a Constituição, as Leis Municipais, e particularmente o 
Decreto nº 8817, de 21/05/2014, exerçam o controle da jornada dos servidores lotados em suas pastas, 
justificando, sempre prévia e motivadamente, a demanda para a eventual realização de horas extras; e) 
para que, considerando que os cargos de chefia pressupõe confiança e dedicação em tempo integral, 
abstenha-se de permitir qualquer pagamento a título de horas extras a servidores comissionados ou a 
servidores detentores de cargos de chefia, nos termos já tratados no Acórdão nº 6290/15 – STP, deste 
Tribunal. Acórdão nº4096/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  
 

 
1.3.50. Prestação de Contas do Consórcio Municipal. Regularidade, ressalvada a forma de 
provimento dos cargos de assessor contábil e de controlador interno e o descumprimento à Lei 
de Acesso à Informação, com a expedição de recomendação ao Chefe do Poder Executivo. 
Itens admitidos no escopo da prestação de contas por despacho de abertura do contraditório 
do relator originário, abrangidos na fiscalização de que trata o art. 70 da Constituição Federal. 
Somado à pacífica orientação desta Corte, segundo a qual a forma de provimento do cargo de assessor 
contábil, de controlador interno e o descumprimento à Lei de Acesso à Informação, encontram-se 
compreendidos na “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial” de que trata o art. 
70 da Constituição Federal, acolho a proposta do Ministério Público de Contas, no sentido de que 
sejam consignadas ressalvas referentes a esses itens, nos termos do Parecer n° 1043/19. Julgar regulares 
as contas do Consórcio Municipal da Cantuquiriguaçu referentes ao exercício financeiro de 2018, 
ressalvando a forma de provimento dos cargos de assessor contábil e de controlador interno e o 
descumprimento à Lei de Acesso à Informação, com expedição de recomendação ao gestor, para que 
solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a adoção das medidas necessárias à sua correção. 
Acórdão nº 21/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 

1.4 Formas de Intervenção do Estado na Propriedade  

1.4.1 Limitação administrativa. Pretensão indenizatória. Ação de desapropriação indireta.  Em 
ação de desapropriação indireta é cabível reparação decorrente de limitações administrativas. Esta Corte 
possui julgados no sentido de que a ação de desapropriação indireta, ante seu caráter real, não seria 
adequada para a postulação de reparos decorrente de limitações administrativas, pretensão de natureza 
pessoal. No entanto, a pretensão à reparação encerrada na ação de desapropriação indireta resulta do 
esgotamento econômico da propriedade privada, cuja origem é, indubitavelmente, o agravo, pelo Poder 
Público, aos poderes decorrentes do direito real de propriedade dos particulares, que, nos termos do 
art. 1.228, caput, do Código Civil, compreendem “a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Depreende-se, assim, que 
nessa ação, busca-se a satisfação de direito pessoal, cuja gênese está em ato estatal praticado face a 
direito real de titularidade do particular. Ademais, devem ser observados os princípios da 
instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito para conhecer o interesse-
adequação da ação para o requerimento de indenização. REspnº 1.653.169-RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx
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1.5. Parceria Público-Privada   

1.5.1. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, sob 
a modalidade de concessão administrativa, o poder concedente deve apresentar projeto 
público de referência com nível de anteprojeto de engenharia que atenda aos elementos 
descritos no art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas – RDC. Cuida-se de exame prévio de instrumento convocatório, solicitado 
pelo Ministério Público de Contas, referente a minuta de edital de concorrência pública, que teve como 
objeto a realização de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para 
exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no município de 
Linhares. A área técnica apontou impropriedade referente à deficiência do anteprojeto de engenharia 
da parceria público-privada, em violação ao art. 10, §4º, da Lei 11.079/2004 e ao art. 9º, §2º, da Lei 
Federal nº 12.462/2011. Segundo entendimento técnico ‘’o poder concedente está obrigado a 
apresentar, em PPPs, projeto público de referência com nível de anteprojeto, porque, mesmo que tal 
projeto não seja vinculante para o parceiro privado, ele equivale ao orçamento nas licitações regidas 
pela Lei 8.666/93, fixando o preço máximo que a administração pública está disposta a pagar pelo 
objeto de concessão e sobre o qual serão feitas, entre outras análises, a de sobre preço’’. Nesse sentido, 
o corpo técnico destacou que a Lei Federal nº 12.462/2014, que instituiu o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, traz em seu artigo 9º, §2º, inciso I, a previsão de que o instrumento 
convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos 
destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo a demonstração e a justificativa 
do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de 
serviço desejado. Além disso, apontou que o anteprojeto deverá incluir também as condições de solidez, 
segurança, durabilidade e prazo de entrega, a estética do projeto arquitetônico, e os parâmetros de 
adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos 
ambientais e à acessibilidade. Anuindo ao entendimento técnico, o relator recomendou à Prefeitura 
Municipal de Linhares certificar-se de que o anteprojeto da PPP atenda aos elementos descritos no 
referido artigo 9º, §2º da Lei 12.462/2014. O Plenário deliberou, à unanimidade, conforme o voto do 
relator. Acórdão TC nº 1555/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

1.5.2. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de parceria público-privada, sob 
a modalidade de concessão administrativa, não é recomendável vincular o concessionário, 
durante a execução contratual, ao projeto público de referência ou à proposta técnica por ele 
apresentada, sob pena de se deslocar o risco do projeto, que naturalmente é alocado ao parceiro 
privado, ao parceiro público. Cuida-se de exame prévio de instrumento convocatório, solicitado pelo 
Ministério Público de Contas, referente a minuta de edital de concorrência pública, que teve como 
objeto a realização de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para 
exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no município de 
Linhares. Segundo a área técnica, a referida minuta de edital adotou o critério de julgamento ‘’menor 
contraprestação média anual’’, não previsto no artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 11.079/2004, bem 
como também não justificou a combinação do critério menor contraprestação média com a “melhor 
técnica” para um objeto comum, como é o caso da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, 
tendo em vista que a melhor prática seria adotar exclusivamente o critério de julgamento menor valor 
da contraprestação a ser paga pela Administração Pública. No tocante à adoção do critério técnica e 
preço, os técnicos destacaram, em análise conclusiva, que ‘’o novo edital manteve a irregularidade, 
vinculando a proposta técnica do licitante vencedor durante a execução do contrato, prática também 
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não recomendada em PPPs, uma vez que permite desvirtuar a alocação de riscos contratuais além de 
prejudicar o município de se beneficiar da natural e esperada evolução tecnológica’’. Nesse sentido, o 
corpo técnico ponderou que não é adequado e não é a melhor prática vincular o concessionário ao 
projeto público ou ao projeto por ele apresentado, sob pena de se deslocar o risco de projeto, que 
naturalmente é alocado ao parceiro privado, ao parceiro público, com todas as implicações negativas 
dessa prática, em especial os reequilíbrios econômico-financeiros. Dessa forma, entendeu pela 
expedição de recomendação aos responsáveis a fim de que não vinculem a concessionária durante a 
execução do contrato nem ao projeto público de referência e tampouco a sua proposta técnica na 
licitação, vinculando-o a metas e indicadores de desempenho e não a meios, haja vista que metas e 
indicadores bem formulados e vinculados à remuneração irão levar o parceiro privado a adotar os 
melhores meios para executar os serviços concedidos. Conforme a fundamentação exposta, o relator, 
acompanhando o entendimento técnico, concluiu por manter a irregularidade analisada e expedir a 
recomendação sugerida. O Plenário decidiu, à unanimidade, de acordo com o voto do relator. Acórdão 
TC nº 1555/2019-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

1.5.3. Parceria Público-Privada. Na licitação para contratação de pareceria público-privada, 
sob a modalidade de concessão administrativa, é recomendável vincular a remuneração do 
concessionário ao seu desempenho, sendo este avaliado através de metas e indicadores, os 
quais, preferencialmente, devem ser considerados de forma individualizada (sem ponderação 
das notas) para fins de descontos remuneratórios. Cuida-se de exame prévio de instrumento 
convocatório, solicitado pelo Ministério Público de Contas, referente a minuta de edital de concorrência 
pública, que tem como objeto a realização de parceria público-privada, na modalidade de concessão 
administrativa, para exploração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
no município de Linhares. A área técnica apontou impropriedade da metodologia de avalição de 
desempenho prevista para a fase de execução do contrato. Em sede de análise conclusiva, verificou-se 
que a fórmula de avaliação prevista no edital ponderava notas dos 8 (oito) indicadores de desempenho, 
permitindo, dessa forma, o não cumprimento de metas previstas para os indicadores de desempenho 
sem qualquer penalização correspondente. A esse respeito, a equipe técnica alegou que a ponderação 
das notas ‘’permite que o concessionário, por exemplo, não cumpra as metas estabelecidas para 
indicadores altamente relevantes para a qualidade do serviço, como taxa de atendimento (atualmente 
de 100%), varrição manual (100% do planejado), coleta seletiva (2% para os primeiros 5 anos) e 
reaproveitamento (8%) e, ainda assim, atinja com tranquilidade a nota 8 na fórmula acima transcrita’’. 
Registrou ainda que ‘’o modelo de avaliação de desempenho previsto na PPP de Resíduos de Linhares 
está em desacordo com a regra do artigo 6º, caput, §§ 1º e 2º, da Lei 8.987/95 – segundo a qual toda 
concessão de serviço público pressupõe a prestação de serviço adequado, que deve satisfazer às 
condições de atualidade, que compreende, entre outras obrigações, a melhoria e expansão do serviço – 
uma vez que a fórmula de ponderação das notas dos indicadores de desempenho acima transcrita 
permite, por exemplo, que a concessionária reduza a taxa de cobertura, de 100% para 80%, piorando 
ao qualidade do serviço em vez de melhorá-lo, além de, ainda, não sofrer nenhuma penalidade ou 
redução em sua remuneração’’. Além disso, no que tange ao apontamento relativo à “não vinculação 
da remuneração do parceiro privado ao desempenho e sim a multas”, a área técnica observou que a 
melhor prática em PPPs recomenda a remuneração do parceiro de acordo com seu desempenho, 
“estabelecendo determinado percentual de redução sobre sua remuneração, proporcional à distância 
que ele ficou aquém em relação a cada uma das metas fixadas para cada indicador de desempenho”. 
Acrescentou se tratar de entendimento “pacífico que, em contratos de PPPs e Concessões, a vinculação 
da remuneração da concessionária a seu desempenho é prática mais adequada, efetiva e segura do que 
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a aplicação de multas, uma vez que as multas envolvem procedimento burocrático (e por isso 
demorado), que geralmente acaba sendo judicializado, que não se coaduna com a eficiência esperada 
em contratos de PPP e, por isso, não traz incentivo ao parceiro privado para prestar serviço adequado”. 
Diante do exposto, o relator, acompanhando entendimento técnico, recomendou à Prefeitura de 
Municipal de Linhares que altere o edital de modo a, dentre outros pontos, “(a) excluir a ponderação 
das notas dos indicadores de desempenho, (b) apurar individualmente as notas de cada um dos 
indicadores de desempenho” e ainda “(g) vincular a remuneração do parceiro privado a seu 
desempenho, proporcionalmente às notas individualmente aferidas em cada um dos indicadores de 
desempenho, ou estabelecer valor significativo para as multas, de modo a estimular o cumprimento das 
metas contratuais de desempenho, caso insistam em vincular a remuneração do parceiro privado a 
multas”. O Plenário decidiu, à unanimidade, de acordo com o voto do relator. Acórdão TC nº 
1555/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
101.pdf.  

 
2 Direito Constitucional  
 
2.1 Fundação Habitacional do Exército – FHE. Equiparação à entidade autárquica federal. 
Impenhorabilidade de bens. Os bens da Fundação Habitacional do Exército – FHE são 
impenhoráveis. Inicialmente deve-se levar em conta que, a despeito de ostentar natureza jurídica de 
direito privado, a FHE é equiparada a entidade autárquica federal. Não obstante o artigo 3º da Lei nº 
7.750/1989 assentar que “à Fundação Habitacional do Exército – FHE não serão destinados recursos 
orçamentários da União”, a equiparação da FHE à autarquia federal ainda remanesce. É o que se infere 
do art. 4º do diploma legal em foco, o qual impõe, à FHE, a supervisão ministerial e às disposições do 
artigo 70, caput, e parágrafo único, da Constituição Federal. Ademais, o art. 31 da Lei nº 6.855/1980 
dispõe que o patrimônio da FHE goza dos privilégios próprios da Fazenda Pública, inclusive quanto à 
impenhorabilidade. Assim, a prerrogativa decorrente da própria lei não pode ser afastada por decisão 
judicial. Ressoa evidente que o art. 3º da Lei nº 7.750/1989, ao proibir que a União transfira recursos 
orçamentários à FHE, revogou o inciso I do artigo 12 da Lei nº 6.855/1980. Porém, a despeito da 
revogação em questão, a FHE ainda continua recebendo contribuições de entes públicos, perfazendo-
se necessário a mantença da impenhorabilidade de seus bens. REsp nº 1.802.320-SP, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 662, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.     
 
2.2. Não é cabível a atuação concreta e individualizada do Poder Legislativo na eleição de 
políticas públicas, bem como na adoção de medidas de fomento e execução, em matéria de 
assistência social. Tratam os autos de Consulta encaminhada por Presidente de Câmara Municipal, 
por meio da qual formula os seguintes questionamentos: “Com o escopo de fomentar projetos sociais 
mediante celebração de convênio, pode o Poder Legislativo contratar estagiários de outras áreas do 
ensino, distintas daquelas hodiernas do citado poder? Pode-se contratar estagiários de educação física, 
enfermagem, serviço social etc. para ceder a entidades beneficentes mediante convênio? Pode o Poder 
Legislativo subsidiar diretamente ou manter financeiramente projeto social?” Admitida a Consulta, o 
conselheiro relator, Cláudio Couto Terrão, inicialmente destacou que os questionamentos passam 
necessariamente pelo estudo das funções de Estado, e que o art. 3º da Constituição da República, ao 
estabelecer que ‘são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário’, especializados, respectivamente, nas funções legislativa, executiva e jurisdicional, como 
sugerem as denominações. Fundamentando-se também na cláusula constitucional da separação dos 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-101.pdf
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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poderes, ressaltou que esta Corte de Contas fixou a tese de que não cabe ao Poder Legislativo o 
patrocínio de ações típicas do Poder Executivo, consoante a conclusão exarada na Consulta 
n. 731284: Pelo exposto, é forçosa a conclusão de que é possível ao Poder Público, por meio do Executivo, promover ações 
públicas voltadas à realização de cursos de formação ou qualificação profissional, com o objetivo de inserir os cidadãos no 
mercado de trabalho. A contratação de empresa para esse mister deve observar as normas legais de caráter financeiro e 
fiscal e, ainda, as da Lei de Licitações. Ao Poder Legislativo não é lícito patrocinar ações dessa natureza, tendo em vista 
que exerce, principalmente, função legiferante. Com efeito, ao se justapor essas explanações às indagações 
suscitadas pelo consulente, o relator reconheceu que, em face do regramento constitucional relativo à 
organização do Estado, é claro o descabimento da atuação de outros poderes que não o Executivo na 
área de assistência social, tanto na eleição de políticas públicas quanto na adoção de medidas de fomento 
e execução, incluindo a aplicação de recursos financeiros para tal, por se tratar de emblemática matéria 
de governo e gestão, que não envolve a defesa da independência dos órgãos políticos ou o controle por 
eles exercido. Alteou ainda que, em matéria de assistência social, cabe ao Poder Legislativo atuar apenas 
no plano legiferante, com caráter geral e abstrato, respeitando, de todo modo, as regras de iniciativa 
para propositura, não sendo permitido planejar, criar e executar (e consequentemente aplicar seus 
recursos) em projetos sociais, concreta e individualmente considerados. Nesse ponto, registrou o 
posicionamento professado por esta Corte, desde longa data, nas Consultas n. 661919 e n. 661714, no 
sentido de que viola o ordenamento jurídico a atuação do Legislativo em ações de assistência social, 
por se tratar de função típica do Executivo. Assentada a impossibilidade de o Legislativo implementar 
ações concretas e individualizadas em assistência social, respondeu o último questionamento no sentido 
que esse poder não está autorizado pela Constituição a realizar despesas com projetos sociais. Afirmou 
que essa resposta negativa refletia necessariamente nas demais indagações, que tratavam de situações 
que pressupõem a atuação do Poder Legislativo em função tipicamente executiva na área de assistência 
social, por meio da celebração de convênios para contratação de estagiários e para sua cessão a entidades 
beneficentes. Em face do exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente, nos 
seguintes termos: 1. Não é cabível a atuação concreta e individualizada do Poder Legislativo na eleição 
de políticas públicas, bem como na adoção de medidas de fomento e execução, em matéria de 
assistência social, sob pena de inobservância da cláusula constitucional de separação de poderes, por se 
tratar de função típica de governo e gestão atribuída ao Poder Executivo. 2. Por consequência, também 
não é possível que o Poder Legislativo, com o objetivo de fomentar projetos sociais, celebre convênios 
para contratação de estagiários e para sua cessão a entidades beneficentes. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1040551, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 

2.3 Competência do TCU. Empresa privada. Combate à corrupção. Reparação do dano. 
Tomada de Contas Especial. Em matéria de competência do TCU, o processo administrativo 
específico de reparação integral do dano a que se refere o art. 13 da Lei 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção) é o processo de tomada de contas especial, o qual deve ser submetido a julgamento do 
Tribunal. Acórdão nº 3076/2019, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

2.4. Competência do TCU. Previdência complementar. Abrangência. Entidade fechada de 
previdência complementar. Tomada de Contas Especial. Instauração. O TCU tem competência 
para fiscalizar direta ou indiretamente as entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas 
pelo poder público, pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas federais, podendo 
determinar a instauração de tomada de contas especial em caso de operações que causem prejuízos ao 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/731284
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/661919
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/661714
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1040551
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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erário. Acórdão nº 3151/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

2.5. Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Direito subjetivo. Interesse 
privado. Representação. Não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de 
controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a 
prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos 
e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público ou 
causarem prejuízo ao erário. Acórdão nº 3154/2019 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

2.6. Tomada de Contas Extraordinária. Reposição inflacionária do último ano anterior ao 
início do mandado, quando inexistente novo ato fixatório de proventos do Prefeito e do Vice-
Prefeito. Não incidência do princípio da anterioridade nem da vedação do art. 9º da IN nº 
72/2012. Irregularidade afastada. Com relação ao reajuste de 5% concedido pela Lei Municipal n° 
1785/2014, referente ao ano base de 2013, releva notar que a vedação do art. 9° da Instrução Normativa 
n° 72/2012 pode ser afastada, diante do fato de que, para o mandato de 2013/2016, não houve 
aprovação de ato de fixação dos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita, tendo sido mantidos os 
mesmos valores, que haviam sido fixados pela Lei Municipal, para o mandato anterior (2009/2012). 
Além de questionável, de forma geral, a legitimidade desta limitação, haja vista que, nos termos do art. 
29, V, da Constituição Federal, não vige, em relação ao processo de fixação dos subsídios do Prefeito 
o princípio da anterioridade da legislatura, no caso concreto, cumpre observar que, conforme 
reconhecido na própria comunicação originária, a reposição inflacionária não ocorria desde o exercício 
de 2008, quando foram fixados subsídios para a gestão anterior, de 2009 a 2012. Dentro desse contexto, 
levando-se em conta que o fundamento da proibição de reposição no primeiro ano de mandato seria o 
fato de que o ato fixatório editado no exercício anterior teria contemplado as reposições até então 
acumuladas, quando inexistente esse ato, diante da prorrogação da vigência do ato anterior, de mais de 
quatro anos atrás, não haveria fundamento legítimo para a vedação. Dessa forma, não se mostra 
desarrazoado que a correção da defasagem do exercício de 2013, até então não contemplada em 
nenhum ato anterior, fosse objeto de recomposição, mostrando-se, ademais, adequado o percentual 
aplicado, de 5%. Inocorrente, portanto, a irregularidade apontada. Acórdão nº 3815/19- Segunda 
Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx.  

2.7 Mandado de Injunção: contagem diferenciada de tempo de serviço. O plenário retomou 
julgamento conjunto de agravos regimentais em mandados de injunção nos quais se discute se a 
aposentadoria especial em virtude do exercício de atividades em condições insalubres assegurada ao 
servidor público alcançaria a contagem diferenciada de tempo de serviço em decorrência de atividades 
exercidas em trabalho especial, com aplicação do regime da Lei nº 8.213/1991, para fins de 
aposentadoria de que cogita o § 4º do art. 40 da CF. O ministro Edson Fachin acompanhou o voto do 
ministro Marco Aurélio (relator) e desproveu o agravo regimental, sob o entendimento  de que o direito 
à aposentadoria especial, em virtude do exercício de atividade insalubre, alcança contagem diferenciada 
do tempo de serviço no período. Por sua vez, a ministra Rosa Weber acompanhou a divergência 
inaugurada pelo ministro Teori Zavascki  e deu provimento ao regimental. Asseverou que a questão de 
contagem diferenciada de tempo de serviço deveria ser apreciada em ação própria e não na via do 
mandado de injunção. Em seguida, pediu vistas dos autos o ministro Luiz Fux. MI 4367 AgR/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF Nº 964, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo964.htm.  

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo964.htm
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2.8. Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Licitação. Fraude. Lucro. 
Sanção. Não compete ao TCU deliberar sobre restituição de lucro espúrio obtido por empresa 
contratada por meio de fraude a certame licitatório, pois isso importaria na aplicação de pena de 
perdimento de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio de particular, sanção não prevista 
na Lei Orgânica do Tribunal. O TCU não pode aplicar sanções sem a devida previsão legal, nos termos 
do art. 5º, incisos II, XXXIX e XLVI da Constituição Federal. Acórdão nº 129/2020 – Plenário, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  
 
3. Direito Financeiro  

3.1 Finanças Públicas. PNAE. Recursos financeiros. Natureza jurídica. PNATE. PDDE. 
FNDE. As transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), 
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser 
classificadas como transferências voluntárias. Acórdão nº 3061/2019-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

3.2. Finanças Públicas. O objetivo do art. 55 da LRF é dar transparência ao montante das 
disponibilidades de caixa e dos restos a pagar de despesas não liquidadas inscritas, sendo uma 
importante ferramenta de gestão final. Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura 
Municipal de Ibatiba/ES, referente ao exercício financeiro de 2017. Em sede de análise, a equipe técnica 
desta Corte de Contas constatou que não foi observado o limite de inscrição de restos a pagar não 
processados pelo Poder Executivo, bem como a inobservância do artigo 55, III, b, 3, da LRF. Sobre o 
tema em comento, o relator se manifestou nos seguintes termos: “o objetivo do art. 55 é dar 
transparência ao montante das disponibilidades de caixa e dos Restos a Pagar de despesas não 
liquidados inscritos, sendo uma importante ferramenta de gestão a cada final de exercício, e assim 
evidenciar o cumprimento do art. 42 da LRF ao final do mandato do gestor. Uma exigência que permite 
à sociedade e aos órgãos de controle o acompanhamento de maneira mais concomitante a evolução 
fiscal no decorrer do mandato e proporcionar medidas que corrija desvios e riscos capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas”. Nesse sentido, entendeu que “eventuais desequilíbrios que sejam 
justificados ou que representem um valor de pouca relevância não tem o condão de provocar a rejeição 
das contas do mandatário, ou seja, a análise de possíveis desequilíbrios existentes entre os exercícios de 
um mesmo mandato deve ser feita e deve ser aplicada a punição devida. Entretanto, não cabe ter o 
mesmo rigor da análise das contas em fim de mandato”. Ante o exposto, o relator votou pelo 
afastamento da irregularidade em apreço. A Segunda câmara, à unanimidade, decidiu nos termos do 
voto do relator. Parecer Prévio TC-87/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 101, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-101.pdf.  

3.3. Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias. Em 
Consulta, o Prefeito de Rio Verde indagou acerca do impacto no índice de suplementação em 
decorrência das alterações orçamentárias realizadas com base no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Quando 
uma despesa está autorizada no orçamento, mas é insuficiente, pode ser reforçada mediante créditos 
suplementares, em consonância com o art. 40 e inciso I do art. 41, da mesma lei. A autorização para 
suplementar uma dotação poderá constar na Lei Orçamentária Anual-LOA; no inciso I do art. 7º da 
Lei de Finanças Públicas, ou em lei específica. Diante do exposto, a relatoria acompanhou a redação 
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dada pelo MPC: a) a abertura de créditos adicionais suplementares, qualquer que seja a origem dos 
recursos, dentre as previstas no § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, inclusive por anulação de dotações, 
sujeita-se ao limite previsto na LOA ou eventualmente dado por outra lei, porque não se cogita a 
abertura desses créditos sem autorização legal; b) o reforço de dotação, com base em recursos liberados 
pela anulação de outra dotação, quando dentro da mesma categoria de programação, com aumento da 
dotação de crédito inicial, ainda que de idêntica classificação por natureza da despesa (categoria 
econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento), em relação ao crédito cuja dotação 
foi anulada, caracteriza uma abertura de crédito adicional suplementar e assim sujeita-se aos limites da 
LOA e de outras leis autorizativas; c) a abertura de créditos adicionais suplementares com amparo em 
anulação de dotações não se confunde com transposição, remanejamento ou transferência de créditos, 
instrumentos cuja distinção já foi assentada pelo TCMGO no AC-CON nº 04/16; d) quando da 
abertura de créditos suplementares, a indicação de nova fonte (leia-se: distinta da relação 
fonte/destinação do crédito inicial) no ato de abertura, segundo a codificação da IN nº 09/2015, Anexo 
IX, não afasta a sujeição ao limite de suplementação. Em conformidade com essa proposta de decisão, 
o SICOM permite que seja realizado o controle de suplementação, desde que sejam utilizados os 
códigos 17 e 18 da Tabela de Alterações Orçamentárias disponível no site do Tribunal. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00030/19, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/02/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-18.pdf.  

3.4. Despesa. Restos a pagar. Limitação de empenho e de movimentação financeira. Para 
garantir que a inscrição em Restos a Pagar de despesas contraídas em um exercício ocorra até o limite 
do saldo da disponibilidade de caixa, abstendo-se de permitir o acúmulo imotivado e excessivo de 
passivos financeiros para exercícios futuros, o Poder Executivo municipal deve promover o efetivo 
controle do equilíbrio fiscal das contas do Município (art. 1º, § 1º, da LRF), mediante limitação de 
empenho e de movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 63, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00096192/BJ063_DEZ2019.pdf.  

3.5. Representação. Ausência de providências para cobrança judicial de débitos imputados por 
esta Corte de Contas. Procedência. Multas. O TCE/SC aplicou multa ao ex-prefeito e ao atual 
prefeito de Turvo por ausência de providências para a efetiva cobrança de débito imputado no processo 
de TCE-08/00247426, concernentes a irregularidades no contexto da Prefeitura de Turvo, 
descumprindo ordenamentos e preceitos contidos no artigo 71, § 3º da Constituição Federal, artigo 
784, XII do Código de Processo Civil, artigos 39, § 1º, 88, 89 e 93 da Lei nº 4.320/64, artigos 9º, 
parágrafo único c/c o 10 da Resolução nº TC-112/2015 e Prejulgado TCE/SC nº 1561 (item 2.1). 
Tratam-se de autos de Representação relatando ausência de providências para a efetiva cobrança de 
débito imputado, no âmbito do processo nº TCE-08/00247426, que apurou irregularidades na 
realização de eventos realizados pelo município de Turvo no exercício de 2007 (realização de despesas 
quando da XVIII Festa do Colono, da X Arrancada de Tratores e da II Feira de Agronegócios) com 
imputação de débito solidário aos responsáveis pelos eventos. Inicialmente, o Relator destacou que os 
autos tratam de expediente encaminhando Representação do Ministério Público de Contas, autuada em 
15/10/2018, a qual relata ausência de providências para a efetiva cobrança de débito imputado, no 
âmbito do processo nº TCE-08/00247426, que apurou irregularidades na realização de eventos 
realizados pelo município de Turvo no exercício de 2007. O Relator também informou que esgotado o 
prazo sem a comprovação do pagamento, em março de 2015, foram encaminhados ao prefeito à época, 
documentos para as providências quanto à efetiva cobrança do débito, sendo que as medidas adotadas 
deveriam ser informadas ao Ministério Público de Contas, no prazo de 90 dias. Posteriormente, de 
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acordo com o Relator, foram requisitadas informações ao atual prefeito, tais como o número da ação 
executiva correspondente, comprovação do registro individualizado do crédito no sistema de 
contabilidade, conforme art. 88 da Lei nº 4.320/64, bem como outros dados, no prazo de 15 dias e 
“transcorrido o prazo, nenhuma informação aportou ao Ministério Público de Contas, que ato contínuo 
apresentou a presente representação”. O Relator relembrou que “as decisões condenatórias das Corte 
de Contas possuem eficácia de título executivo, de acordo com o artigo 71, § 3º, da Constituição 
Federal. No âmbito desta Corte de Contas a matéria foi tratada pela Resolução nº TC-112/2015, que 
disciplina a constituição de processo administrativo eletrônico de acompanhamento de cobrança cargos 
dos órgãos e entidades responsáveis pela execução das deliberações condenatórias emitidas por esta 
Casa”, e apontou os artigos 9º e 10. Da mesma forma, o Relator destacou o Prejulgado 1561, item 1, o 
qual prescreve “que o não-ajuizamento das competentes ações de execução fiscal de dívida ativa 
regularmente inscrita, decorrente de comprovada desídia do administrador, deixando-as prescrever, 
consequentemente causando dano ao erário, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial por 
parte da municipalidade (art. 10 da Lei Complementar nº 202/2000), com posterior encaminhamento 
ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Instrução Normativa nº TC-013/2012”. Assim sendo, 
concluiu o Relator que “consta do Acórdão nº 812/2013 (TCE nº 08/00247426) a imputação de débito 
aos Senhores [...] devido as irregularidades na realização de eventos realizados pelo município de Turvo 
no exercício de 2007. Com a imputação de débito busca-se a recomposição do dano sofrido pelo 
patrimônio público, cuja legitimidade ativa para execução é de responsabilidade do ente público lesado, 
ou seja, o Município de Turvo”. Contudo, destacou o Relator que, apesar do Município de Turvo ter a 
legitimidade ativa para proceder a execução do débito, a fim de recompor o patrimônio atingido, o que 
se verificou nos autos foi a inercia dos prefeitos, ou seja, “não foram tomadas quaisquer medidas a fim 
de efetuar a cobrança do débito”. O Relator concluiu pela procedência da irregularidade apontada, e 
entendeu que a multa aplicada ao ex-prefeito e atual prefeito de Turvo “deve ser em montante superior 
ao mínimo legal tendo em vista a gravidade da restrição, uma vez que restou amplamente comprovado 
nos autos a desídia dos mesmos. Os responsáveis não só deixaram de tomar as providências 
administrativas e judiciais solicitadas por esta Corte de Contas e pelo Ministério Público de Contas, 
como também, descumpriram seu dever de ofício, propondo a correspondente ação de execução para 
recompor o dano sofrido pelo ente público”. “Por fim, entendo pertinente determinar ao Prefeito 
Municipal de Turvo para que comprove a essa Corte de Contas a adoção de providências efetivas à 
cobrança de referido valor, tal como a notificação dos devedores, o protesto do título em Tabelionato, 
a propositura da ação judicial executiva correspondentes”, complementou o Relator. @REP-
18/00943943, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 68, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

3.6 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Eficácia da lei. Responsabilidade 
fiscal. LDO. A produção de efeitos de medidas legislativas que cuidem de concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita depende do 
atendimento prévio, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no ordenamento jurídico, em 
especial na Lei de Responsabilidade Fiscal, e na respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acórdão 
nº 62/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.   

  
3.7 Finanças Públicas. Despesa Pública. Empresa Estatal. Empresa estatal não 
dependente. Empresa estatal dependente. Responsabilidade fiscal. Consulta. Quando houver 
mudança da situação de empresa estatal não dependente para a de empresa estatal dependente (art. 2º, 
inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF), deve esta ser incluída no orçamento fiscal e da 
seguridade social, não havendo óbice a que o Poder Executivo , ao definir os procedimentos de 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800943943
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transição para essa inclusão no caso concreto, pondere os princípios norteadores da Administração 
Pública,  em especial o que dispõe a parte inicial do art. 1º, § 1º, da LRF, mormente quando decidir 
sobre aspectos sem plena regulamentação, como no caso de empresas dependentes de capital aberto. 
Com vistas a conferir maior segurança jurídica ao processo, o Poder Executivo poderá regulamentar os 
procedimentos de inclusão de forma que os efeitos da transição se deem ao longo de um período pré-
determinado, fundamentado e de razoável duração. No período entre a caracterização e a dependência 
de fato da empresa estatal a sua efetiva inclusão no orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço 
normativo deixado pela LRF não autoriza o gesto a violar diretrizes do ordenamento jurídico que 
imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do art. 37, inciso XI e § 9º da Constituição 
Federal, referente ao teto remuneratório constitucional, e da proibição do art. 2º, inciso III, da LRF, 
que desautoriza empresas públicas estatais federais não dependentes de receberem aportes da União 
nas hipóteses que especifica. Acórdão nº 89/2020-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 295, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.    

3.8. Finanças Públicas. Transferências constitucionais e legais. Vedação. FAT. Convênio. 
Prestação de contas. Pendência. Consulta. Não há impedimento legal à realização de transferência 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os fundos do trabalho próprios das esferas de 
governo que aderirem ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) em decorrência de pendências nas 
prestações de contas de convênios anteriores ao início da entrada em vigor da sistemática instituída pela 
Lei nº 13.667/2018. Acórdão nº 163/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº296, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

3.9 Tomada de Contas Extraordinária. Transferências voluntárias realizadas pelo Poder 
Executivo do Município à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Exercícios 
financeiros de 2001 a 2004. Ausência de prestação de contas e de comprovação da aplicação 
dos valores repassados. Procedência, com recolhimento de valores. Procedência da Tomada de 
Contas Extraordinária e consequente irregularidade das contas referentes às transferências voluntárias 
recebidas pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância do Município nos exercícios de 2001 
a 2004, em razão da ausência de prestação de contas e de comprovação da aplicação dos valores 
repassados, com determinação do recolhimento integral dos recursos repassados pelo Município, 
durante os exercícios de 2001 a 2004, no valor de R$ 346.458,09 (trezentos e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), devidamente corrigidos, de forma solidária, pela 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e pela Presidente da APMI no período), com 
fundamento nos artigos 70 da Constituição Federal, 74 e 75 da Constituição do Estado do Paraná. 
Acórdão nº 4101/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 73, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343538.docx.  

 
 
4. Direito Previdenciário 

4.1. Revisão de benefício previdenciário. Sobreposição de normas. Apuração do salário de 
benefício. Aplicação da regra definitiva mais favorável que a regra de transição. Ingresso do 
segurado anterior à Lei nº 9.876/1999. Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 
nº 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição 
contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência 
Social até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/1999. A Lei n. 9.876/1999 adotou nova regra de 
cálculo dos benefícios previdenciários, ampliando gradualmente a base de cálculo dos benefícios, que 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% de todo o período 
contributivo do segurado, substituindo a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da 
média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao do 
afastamento do segurado da atividade ou da data da entrada do requerimento administrativo. A nova 
lei trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3º, estabelecendo que no cálculo do salário de 
benefício dos segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação da Lei n. 
9.876/1999, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994 
(estabilização econômica do Plano Real). A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, 
como é típico do Direito Previdenciário. Assim, o propósito do art. 3º da referida lei foi estabelecer 
regras de transição que garantissem que os segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regras 
mais rígidas de cálculo dos benefícios. Nesse passo, não se harmoniza com o Direito Previdenciário 
admitir que tendo o segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos 
sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as 
consequências da medida na apuração do seu valor, sob pena de infringência ao princípio da 
contrapartida. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, 
decorrendo de tal princípio a consequência de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e 
benefício, não se afigurando razoável que o segurado realize contribuições e não possa se utilizar delas 
no cálculo de seu benefício. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da 
prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao segurado, nos termos da orientação do 
STF e do STJ. Assim, é direito do segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa 
dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de 
cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições. 
Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I 
e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que 
a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e 
decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não 
pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. REsp nº 1.596.203-PR, Informativo de Jurisprudência 
STJ nº 662, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

4.2. É possível a revisão de concessão de aposentadoria por invalidez, mediante apresentação 
de certidão de tempo de contribuição que demonstre o recolhimento por período anterior ainda 
não contabilizado. Trata-se de Consulta encaminhada por diretor-geral de instituto municipal de 
previdência de servidores públicos, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “ É possível 
a revisão para inclusão de tempo anterior e recálculo de benefício de aposentadoria por invalidez, com 
a utilização de CTC apresentada após a concessão? ” Observadas as disposições regimentais vigentes, 
a Consulta foi admitida e o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente destacou que a 
aposentadoria por invalidez tem hierarquia constitucional e sua redação já foi alterada pelas Emendas 
Constitucionais n. 20/98 e n. 41/03, o que implicou significativas alterações nas regras de concessão e 
de cálculo dos proventos de aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, de 
moléstia profissional ou de doença grave, contagiosa ou incurável, que passaram da integralidade da 
remuneração para a média de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições, para então retornar 
ao valor total da última remuneração no cargo efetivo. De outro lado, nos casos de invalidez resultante 
de fatores outros que não os destacados pelo inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição, a concessão 
da aposentadoria sempre esteve atrelada à proporcionalidade dos proventos – em relação ao tempo de 
serviço, pela redação original, ou ao tempo de contribuição, desde a EC n. 20/98. Destacou, ainda, que 
a proporcionalidade dos proventos é aplicada sobre todo o tempo de contribuição de que dispõe o 
servidor no momento em que passa a fazer jus à aposentadoria por invalidez, ainda que os 
recolhimentos tenham se efetivado por vínculos diferentes e até mesmo para regimes previdenciários 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
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distintos. Com efeito, alteou que, caso o segurado logre demonstrar o recolhimento de contribuições 
previdenciárias anteriores, cabe ao órgão concedente reconhecê-las para todos os fins, porquanto 
abrangidas pelo direito adquirido – inclusive definição da modalidade de aposentação e cálculo dos 
proventos proporcionais – revisando o ato concessório, se necessário para a correção de situação 
prejudicial, conforme tese fixada por esta Corte, durante a emissão de parecer na Consulta n. 838981, 
no sentido de que é possível a revisão de aposentadoria em face de comprovação posterior de tempo 
de contribuição. Ademais, explanou que, como consequência da aplicação da garantia do direito 
adquirido à esfera previdenciária, especialmente à vista do direito intertemporal, foi desenvolvido o 
princípio do direito adquirido ao melhor benefício, segundo o qual, preenchendo o servidor os 
requisitos para a aposentadoria, esta deve ser concedida ou revisada de modo a conferir-lhe a maior 
renda possível, orientação expressamente adotada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na 
redação da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/15. Nesse mesmo contexto, evidenciou o 
julgamento do Recurso Extraordinário n. 630501, com repercussão geral reconhecida, no qual o 
Supremo Tribunal Federal reafirmou a garantia do direito adquirido ao melhor benefício, a ser 
preservada inclusive pela via da revisão. À vista dessas ponderações, levando em conta a jurisprudência 
e a legislação aplicável, considerou possível a revisão da concessão de aposentadoria por invalidez, 
mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição que demonstre recolhimento por período 
anterior ainda não contabilizado, com o consequente recálculo dos proventos. Em caráter 
complementar, ressalvou que o direito à revisão da aposentadoria para reconhecimento de direito 
adquirido ao tempo de contribuição não é atingido pela prescrição, que alcança tão somente as relações 
patrimoniais dele decorrentes, consistentes nas prestações mensais do benefício, conforme conteúdo 
da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça que reconhece, portanto, a imprescritibilidade do fundo 
de direito em relações de trato sucessivo, como é o caso da aposentadoria por invalidez, incidindo a 
prescrição somente sobre as parcelas do benefício devidas há mais de cinco anos, contados do 
requerimento, para as quais o prazo prescricional renasce mensalmente. O voto do relator foi aprovado 
por unanimidade. Consulta n. 1072612, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

4.3. A inadmissibilidade da tríplice acumulação alcança todos os cargos, empregos e funções 
públicas remuneradas, inclusive as derivadas de contratos temporários. Cuidam os autos de 
Consulta encaminhada por Controladora Interna de Município, por meio da qual formula os seguintes 
questionamentos: “O professor detentor de uma aposentadoria do Regime Geral e uma do Regime 
Próprio pode acumular contrato temporário no Município? O professor detentor de uma aposentadoria 
no Regime Próprio de Previdência do Estado e um contrato de professor no Estado, pode firmar 
contrato temporário de professor no Município? A inadmissibilidade de acumulação remunerada de 3 
ou mais cargos e empregos, ainda que todos sejam passiveis (sic) de dupla acumulação, ou mesmo que 
um deles provenha de aposentadoria no Regime Geral e/ou próprio, se estende as (sic) funções 
temporárias?” Admitida a Consulta, o relator conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente, 
esclareceu que a regulamentação da acumulação remunerada de cargos e/ou empregos públicos, bem 
como de proventos de aposentadoria, tem matriz constitucional, cujo delineamento geral consta do 
art. 37, nos incisos XVI e XVII e no § 10. A leitura dos dispositivos constitucionais deixou evidenciada 
a regra, no ordenamento jurídico brasileiro, que veda a priori a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas, abrangendo toda a extensão da Administração Pública, inclusive empresas 
estatais, suas subsidiárias e as sociedades controladas ainda que indiretamente pelo poder público. 
Explanou que a vedação alcança, ainda, a acumulação de proventos de aposentadoria, nos casos em 
que esta decorra dos arts. 40 (Regime Próprio de Previdência Social), 42 (militares dos Estados, Distrito 
Federal e Territórios) e 142 (Forças Armadas) da Constituição da República. Em seguida, enumerou as 
exceções ao regramento geral, que também recebem tratamento constitucional, incidindo em situações 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838981
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=616976
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1072612
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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específicas, nas quais é permitida a acumulação de dois – e nunca mais do que dois – vínculos (ativo ou 
inativo) de professor ou de profissionais da saúde, ou, ainda, um de professor com um técnico ou 
científico, sempre condicionado à compatibilidade de horários. Além disso, acrescentou que, quando 
um dos pagamentos for realizado a título de proventos de aposentadoria, o texto constitucional 
excepciona da vedação, nas hipóteses permissivas enumeradas acima, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão de recrutamento amplo. A partir do contexto constitucional, reconheceu que o regramento 
do acúmulo de vínculos com a Administração Pública não contemplou tratamento diferenciado para 
os contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, assim caracterizados pelo art. 37, IX, da Constituição, demonstrando, 
inequivocamente, a submissão à regra geral dos contratados sob esse título, uma vez que estende a 
vedação de acúmulo às funções públicas, nos termos do mesmo art. 37, XVII. Com efeito, o panorama 
constitucional e legislativo insere o contratado por tempo determinado no estatuto geral dos servidores 
públicos, por exercer função pública e estar abarcado pelas regras de acúmulo remunerado de vínculos, 
conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, no sentido de que se admite o exercício 
cumulativo de dois contratos temporários de professor substituto, em razão de serem acumuláveis dois 
cargos de professor, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da CF/88 (AC-4275-28/09-2. 
Segunda Câmara. Rel. Min. José Jorge. Julgado em 18/08/09). Ressaltou, no entanto, que, mesmo nas 
situações excepcionadas da vedação ao acúmulo de cargos e empregos públicos bem como de 
proventos de aposentadoria, a permissão é limitada a dois vínculos remunerados, inexistindo 
autorização constitucional, em qualquer hipótese, para cumulação de três ou mais vínculos. 
Considerando que o Regime Geral de Previdência não está incluído na dicção do art. 37, § 10, 
da Constituição da República, respondeu positivamente à primeira indagação, uma vez que o detentor 
de duas aposentadorias como professor, sendo uma no regime geral e outra no regime próprio, está 
apto a celebrar um contrato temporário com a Administração Pública municipal, desde que observadas 
as hipóteses constitucionais de acumulação lícita. De outro lado, o detentor de uma aposentadoria como 
professor pelo regime próprio e de um contrato temporário com a mesma atividade no âmbito do 
Estado já atingiu os dois vínculos remunerados admitidos pelo art. 37, XVI, a, c/c § 10, da Constituição, 
razão pela qual entendeu não ser possível firmar mais um contrato temporário na esfera municipal, 
qualquer que seja a atribuição. Por derradeiro, considerou que a inadmissibilidade da tríplice 
acumulação alcança todos os cargos, empregos e funções públicas remuneradas, inclusive as derivadas 
de contratos temporários, bem como os proventos de aposentadoria concedidos com fundamento nos 
arts. 40, 42 e 142 da Constituição Federal, nos quais não se encontra o regime geral, em todos os níveis 
da Administração Pública direta e indireta. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo 
Tribunal Pleno. Consulta n. 1054156, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 208, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  

4.4. Recurso de Reexame. Aposentadoria. Vício de Comunicação. Endereço Insuficiente. 
Comunicação por Edital. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Violação. 
Provimento. 1. A comunicação realizada pela via editalícia, somente pode ser levada a cabo após terem 
sidos esgotadas as tentativas de comunicação real, sob pena de violação dos princípios do contraditório 
e da ampla defesa. 2. A insuficiência do endereço acarreta a necessidade de consulta a outros cadastros 
e a solicitação de colaboração de outros órgãos com vista à localização do interessado (art. 6º, II, da 
Resolução n. 170 do Tribunal de Contas da União, aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, 
II, da LOTCE e do art. 290 do RITCE). 3. Recurso provido, com declaração de nulidade e retorno dos 
autos ao relator a quo, ou ao seu sucessor, para a adoção das providências necessárias à comunicação 
do interessado em seu endereço correto. Acórdão nº 59.099, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=12872
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054156
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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4.5. Recurso de Reexame. Conhecimento. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência 
Social. Servidor Temporário. Emenda Constitucional nº 20/1998. Direito adquirido. 
Inexistência. Violação à Segurança Jurídica. Não demonstrada. Não provimento.  1. Com o 
advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 os servidores temporários passaram à condição de 
segurados do Regime Geral de Previdência Social, a teor do § 13 do art. 40 da Constituição Federal. 2. 
Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, de 
modo que o mero vínculo do servidor temporário com a Administração Pública, quando do advento 
da Emenda Constitucional n. 20/98, não é suficiente, por si só, para garantir-lhe o gozo de benefícios 
do Regime Próprio de Previdência Social. 3. A segurança jurídica somente deve prevalecer na hipótese 
de restar demonstrada, in concreto, legítima expectativa de direito, calcada em comportamento imbuído 
de boa-fé objetiva. 4. Recurso de Reexame conhecido e não provido. Acórdão nº 59.263,     Informativo 
de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  

 
4.6. Aposentadoria. ATS. Tempo de serviço prestado na iniciativa privada. Impossibilidade. 
Princípio da Insignificância. Princípio da Segurança Jurídica. Estabilização. Inaplicabilidade. 
Redução de parcela. Retificação do ato. Inércia. Denegação do Registro. Determinação.  1. O 
tempo de serviço prestado na iniciativa privada não deve ser contado para fins de Adicional por Tempo 
de Serviço, mas apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade (Prejulgado n. 21). 2. É incabível o 
princípio da insignificância aos processos em que se efetua a análise do ato concessivo de aposentadoria, 
uma vez que a existência de ilegalidade em atos dessa natureza implica contínuo danos ao erário, 
ocasionado pelo pagamento sucessivo de proventos. 3. A aplicação do princípio da segurança jurídica, 
em face da fluência excessiva do tempo, somente autoriza a estabilização do ato eivado de irregularidade 
quando a sua eventual impugnação implicar prejuízo insuportável e irreversível ao interessado, situação 
essa que está, em regra, relacionada à impossibilidade de reversão do servidor à atividade para 
complementar tempo de serviço considerado ilegal, à supressão dos meios de subsistência condigna, 
ao estado de saúde do beneficiário ou à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito 
legal para aposentadoria. Precedentes desta Corte de Contas e do Tribunal de Contas da União. 4. Uma 
vez que o interessado preencheu os requisitos imprescindíveis à concessão de aposentadoria, não se 
cogita da necessidade de o servidor retornar à ativa, mas apenas o dever de se reduzir a alíquota de uma 
das parcelas que compõem seus proventos, de forma que o valor concedido se amolde ao patamar 
previsto na lei. 5. Denegação de registro com determinação de cessação dos pagamentos até a emissão 
de novo ato, escoimado das irregularidades identificadas, o qual deverá ser submetido à apreciação do 
TCE/PA. Acórdão nº 59.621,     Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf.  
 
4.7. Aposentadoria. Concessão Inicial. Adicional de Cargo em Comissão e Função Gratificada. 
Antinomia entre Lei nº 5.810/1994 (RJU) e a Lei Complementar 22/1994 (Lei Orgânica da 
Polícia Civil). Prevalência da Lei Complementar 22/1994. Deferimento do registro. Havendo 
antinomia entre o RJU e a Lei Orgânica da Polícia Civil, prevalece esta sobre aquele, pelo critério da 
especialidade.  Acórdão nº 59.630,     Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
  
4.8. Aposentadoria por invalidez. Laudo médico pericial. Incapacidade definitiva para o 
trabalho. Proventos proporcionais. Inexistência de registro formal do ato de admissão. 
Comprovação da admissão original via certidão expedida pelo INSS. Publicação retroativa do 
ato de nomeação convalidou a admissão original. Exame de legalidade do ato. Competência 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
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Constitucional do TCE. Instrução simplificada. Fundamentação legal e cálculos dos proventos 
corretos. Processo regular. Regularizada a instrução processual com o atendimento das normas legais 
e constitucionais pertinentes, uma vez que a fundamentação legal e o cálculo dos proventos estão 
corretos, há de ser deferido o registro do ato de concessão de aposentadoria sob exame. Acórdão nº 
59.829,     Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
4.9. Exame da legalidade. Aposentadoria. Cumulatividade de proventos. Possibilidade. 
Registros concedidos. 1. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais, cumpre ao Tribunal de 
Contas deferir o registro do ato de aposentadoria. 2. É possível a cumulação de proventos nos casos 
permitidos pela Constituição, nos termos do art. 37, XVI, “b”, e art. 40, §6°, da CRFB/88. 3. O valor 
dos proventos aquém do devido não impede o registro do ato, segundo Prejulgado n.° 22 desta Corte 
de Contas, de forma que a retificação do código do cargo no ato de concessão do benefício enseja 
apenas a expedição de recomendação ao órgão interessado. Acórdão nº 59980, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
4.10. Aposentadoria. Concessão Inicial. Provimento Derivado de Cargo sem Concurso Público. 
Inconstitucionalidade. Efeito Ex Nunc da ADIN 837/DF. Vedação a partir de 17.02.1993. Boa-
fé e Segurança jurídica. Deferimento do Registro.  1. Este Tribunal, em seus mais recentes julgados, 
passou a debruçar-se sobre a análise das ascensões funcionais perpetradas no âmbito da Administração 
Pública e passou a aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que, no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI n. 837, publicado em 17/2/1993, delimitou o marco temporal 
em que o princípio da segurança jurídica está apto a preservar situações concretas de ascensão funcional. 
2. Tendo em vista que o vício no provimento derivado ao cargo de nível superior da interessada se deu 
em 1991, razoável se mostra aplicar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, que têm como 
alicerce a garantia da estabilidade das relações jurídicas, notadamente quando tais relações ocorreram 
em um momento em que a Administração não tinha consolidado um entendimento firme sobre o tema. 
Acórdão nº 59360, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 
 
4.11. Pessoal. Tempo de serviço. Tempo de inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária. É 
irregular a contagem de tempo de serviço ficto, a exemplo do aproveitamento de período de inatividade, 
para obtenção de novas vantagens remuneratórias. Acórdão nº 3040/2019-Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 294, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

4.12. Consulta. Polícia Militar. Repristinação. Aplicação do Artigo 127 da Lei Estadual nº 
4.491/1973 com redação dada pelo Artigo 3º da Lei Estadual nº 4.802/1978. Impossibilidade. 
Modulação de Efeitos. 1. Não houve repristinação do art. 3º da Lei n° 4.802/1978 pela parte final do 
art. 10 da Lei n. 5.022/1982, pois a última não revogou o art. 3º da Lei n. 5.001/1981 nem fez menção 
expressa ao efeito repristinador, conforme regra do § 3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro- LINDB, razão pela qual, atualmente, vige apenas o caput do art. 127 da Lei Estadual 
n. 4.491/1973, conforme consta no sitio oficial da Alepa, devendo ser superada a expressão “(...) art. 
127 da Lei nº 4.491/73, com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 4.802/78, repristinado pelo art. 10 da 
Lei nº 5.022/82” contida nos itens “2.2”, “3.4” e “3.5” do Acórdão nº 16.034, de 13 de setembro de 
1988, desse E. Tribunal de Contas; 2. Portanto, quando da inativação do militar nas hipóteses de 
incapacidade definitiva para o serviço policial militar, por motivo de acidente de serviço ou moléstia 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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grave, contagiosa ou incurável, não se aplica o artigo 127 da Lei Estadual nº 4.491/1973 com redação 
dada pelo artigo 3º da Lei Estadual nº 4.802/1978; 3. A mera referência genérica a uma norma já 
revogada, ainda que feita por lei posterior, configura-se, na verdade, como erro de técnica legislativa, 
não tendo o condão de restaurar a vigência de norma já excluída do ordenamento jurídico. 4. Em face 
dos princípios gerais da segurança jurídica, da proteção da confiança, da boa-fé, da proporcionalidade 
e da razoabilidade, bem como da imperatividade de se abordarem as consequências práticas da decisão, 
nos moldes do art. 20 da LINDB, mister que se modulem os efeitos desta decisão de forma ex nunc, 
para que incidam sobre os casos de militares que venham a sofrer invalidez por acidente em serviço, 
por moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, a contar da publicação desta decisão. 
Resolução nº 19.137, Boletim de Jurisprudência TCEPA nº 7, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf. 

4.13. Ato de inativação. Servidor que ingressou antes da Constituição de 1988 e sem concurso 
público. Vinculo celetista. Impossibilidade de fruição de verbas atinentes a servidores 
estatutários. Necessidade de exclusão do adicional por tempo de serviço. Pelo excepcional 
registro e determinação para exclusão da citada verba. Incontroverso que o ingresso do servidor 
se deu em 12/06/1974, e sua admissão se deu sem concurso público. Disso, retira-se que o servidor 
detém apenas a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Provisórias. Ademais, a ausência de concurso público para o ingresso na sua função permite concluir 
que o interessado não pode ser considerado servidor estatutário, obstando-lhe o acesso às vantagens 
imanentes a essa condição. É sólida a jurisprudência que nega aos servidores detentores da estabilidade 
conferida pelo art. 19 da ADCT às vantagens típicas de servidores estatutários. Por óbvio, de estatutário 
não se trata o vínculo, quanto mais se tem em vista que nem mesmo estatuto existia à época da admissão 
em epígrafe. Com escusas diante da prolixidade, inexistente o estatuto, carente o vínculo. Assim, o ato 
de concessão da aposentadoria não guarda estrita conformidade com a lei e jurisprudência, dada a 
inclusão de vantagem não prevista para a função. Como nos autos há notícia de que referida verba 
nunca foi paga, tal não obsta o registro da aposentadoria, devendo constar determinação ao município 
para a sua exclusão e republicação do ato. Acórdão nº 3917/19-Primeira Câmara, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 72, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 
  
4.14. Ato de inativação. Aposentadoria por invalidez permanente. Ausência de cálculos de 
proventos. Determinações não cumpridas. Multa administrativa. Negativa de registro.  
Negativa de registro ao ato de concessão referente à Aposentadoria por Invalidez Permanente, em 
razão da ausência do protocolo dos documentos do concurso público que prestou a servidora, no 
Sistema Integrado de Atos de Pessoal – SIAP e ausência de cálculo de proventos da servidora, 
considerando a média das contribuições; e aplicação de multa administrativa à Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos do Município, em razão do não atendimento das determinações exaradas por esta 
Corte, no presente feito. Acórdão nº 3902/19-Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 72, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx. 
 
4.15. Art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991: “desaposentação” e “reaposentação”. O Plenário, em 
conclusão e por maioria, deu parcial provimento a embargos declaratórios em recursos extraordinários 
para assentar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, até a proclamação do 
resultado deste julgamento. Garantiu, também, o direito daqueles que usufruem de “desaposentação” 
ou de “reaposentação” em decorrência de decisão transitada em julgado, até a proclamação do resultado 
deste julgamento. Ademais, alterou a tese de repercussão geral (Tema 503), que ficou assim redigida: 
“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_7.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/docx/00343337.docx
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4157562&numeroProcesso=661256&classeProcesso=RE&numeroTema=503
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vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à 
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991" (1). 
O tema de fundo diz respeito à possibilidade de reconhecimento da “desaposentação”, consistente na 
renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço ou contribuição que 
fundamentou a prestação previdenciária originária, para a obtenção de benefício mais vantajoso em 
nova aposentadoria. Na ocasião, o Plenário decidiu pela inexistência do direito à “desaposentação” 
(Informativo 845). Os embargantes alegaram omissão quanto ao fenômeno da “reaposentação”. Além 
disso, o acórdão embargado também não contemplaria a modulação dos efeitos da decisão proferida. 
Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. De início, salientou que, por ocasião do 
julgamento de mérito, o Plenário fez a distinção entre os institutos da “desaposentação” e da 
“reaposentação”, tema amplamente debatido. Ademais, salientou a desnecessidade de repetição dos 
valores recebidos de boa-fé. Ressalvou, entretanto, que houve casos de segurados que tiveram o direito 
à “desaposentação” e à “reaposentação” reconhecidos por decisões judiciais transitadas em julgado. 
Nessas hipóteses, a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 
deve preservar o que foi firmado em caráter definitivo pelo Poder Judiciário, em respeito aos princípios 
da segurança jurídica e da boa-fé. Vencidos os ministros Edson Fachin, que acolheu os embargos em 
maior extensão, para reconhecer omissão quanto ao fenômeno da “reaposentação” e admitir a 
possibilidade, desde que cumpridos seus requisitos; e Marco Aurélio, que acolheu os embargos para 
prestar esclarecimentos sem eficácia modificativa, no sentido da devolução dos valores anteriormente 
percebidos, mesmo que de boa-fé. No tocante à necessidade de preservação das decisões transitadas 
em julgado, ficaram vencidos os ministros Dias Toffoli (relator), Gilmar Mendes e Luiz Fux, para os 
quais cabe a impugnação posterior da coisa julgada inconstitucional. Nesse sentido, se a sentença se 
firmou com base em entendimento reputado inconstitucional pelo STF, ela não poderá ser efetivada. 
Vencido, também, o ministro Marco Aurélio, que acolheu os embargos apenas para prestar 
esclarecimentos. Quanto à fixação do marco temporal do trânsito em julgado, ficaram vencidos os 
ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Cármen Lúcia, que consideraram como paradigma 
a data de julgamento de mérito dos recursos extraordinários. Vencido, também, o ministro Marco 
Aurélio, que acolheu os embargos apenas para prestar esclarecimentos. Esse mesmo entendimento foi 
aplicado no julgamento do RE 661256 ED-segundos (Informativo 765). (1) Lei 8.231/1991: “Art. 18. 
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão 
de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: (...) § 2º O 
aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este 
Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do 
exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.” RE 
381367 ED/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 965, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Art.%2018,%20%C2%A7
%202%C2%BA,%20da%20Lei%208.213/1991:%20%E2%80%9Cdesaposenta%C3%A7%C3%A3o
%E2%80%9D%20e%20%E2%80%9Creaposenta%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D.  
 
4.16. Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. Acumulação. 
Vedação. É vedada a acumulação da vantagem prevista no caput do art. 193 (incorporação na 
aposentadoria do valor do cargo em comissão ou da função de confiança) com a do art. 192 
(aposentadoria-prêmio) ou, ainda, com a do art. 62 (quintos), todos da Lei 8.112/1990, ressalvando 
apenas o direito de opção por uma das vantagens (para o servidor que implementou os requisitos de 
aposentadoria antes da EC 20/1998, previsto no art. 193, § 2º, da mesma lei, o qual se referia à 
possibilidade de o servidor escolher um entre os diferentes instituídos mencionados no artigo. Esse 
direito  não se confunde com o termo de opção a que se refere o art. 2º da Lei 8.911/1994 ou o art. 18, 
§ 2º, da Lei nº 11.416/2006, que dizem respeito à forma de calcular a remuneração do servidor efetivo  
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investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento. Acórdão nº 465/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 296, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
4.17. Tempo de serviço. Inatividade. Tempo ficto. Vantagem pecuniária. É irregular a contagem 
de tempo de serviço ficto, a exemplo do aproveitamento de período de inatividade, para a obtenção de 
novas vantagens remuneratórias. Acórdão nº 3043/19, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU 
nº 75, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm.  
 
4.18. Reforma (Pessoal). Invalidez. Reforma-prêmio. Servidor público militar. Promoção. A 
vantagem prevista no art. 1º da Lei 3.067/1956 – seja em relação ao fato gerador (incapacidade 
definitiva), seja em relação à sua expressão (reforma no grau imediato) – é idêntica àquela fixada no art. 
33 da Lei 2.370/1954, sendo ilegal sua outorga em cascata. A primeira lei apenas estendeu a promoção 
do servidor militar a outros casos de incapacidade não contemplados pela segunda. Acórdão nº 67/20, 
Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 

 
4.19. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Vedação. Remuneração Contributiva.  
É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção", art. 2º da Lei 8.911/1994), aos servidores que 
implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, 
que limitou o valor dos proventos à remuneração contributiva do cargo efetivo no qual se deu a 
aposentadoria. Acórdão nº 14559/19, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  
 
4.20. Tempo de serviço. Tempo ficto. Ponderação. Contagem de tempo de serviço. 
Insalubridade. Entidade de direito privado. Não há amparo legal para a contagem ponderada de 
tempo de serviços prestados em condições especiais (insalubres) à iniciativa privada para aposentadoria 
estatutária. Acórdão nº 14568/19, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm.  
 
4.21. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 
Impossibilidade. Pensão militar. Eventual irregularidade em ato de reforma  registrado pelo TCU, 
sem possibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU), pode ser objeto 
de nova análise de legalidade na apreciação da pensão militar decorrente, pois a concessão da pensão é 
ato novo, também complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise realizada pelo TCU no exercício 
da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Acórdão nº 457/20, Boletim de 
Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.22. Aposentadoria. Vantagem opção. Quintos. Aposentadoria-prêmio. Acumulação. 
Vedação. É vedada a acumulação da vantagem prevista no caput do art. 193 (incorporação na 
aposentadoria do valor do cargo em comissão ou da função de confiança) com a do art. 192 
(aposentadoria-prêmio) ou, ainda, com a do art. 62 (quintos), todos da Lei 8.112/1990, ressalvado 
apenas o direito de opção por uma das vantagens (para o servidor que implementou os requisitos de 
aposentadoria antes da EC 20/1998), previsto no art. 193, § 2º, da mesma lei, o qual se referia à 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3067.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2370.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
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possibilidade de o servidor escolher um entre os diferentes institutos mencionados no artigo.  Esse 
direito não se confunde com o termo “opção” a que se refere o art. 2º da Lei 8.911/1994 ou o art. 18, 
§ 2º, da Lei 11.416/2006, que dizem respeito à forma de calcular a remuneração do servidor efetivo 
investido em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento. Acórdão nº 465/20, 
Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 75, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
5. Direito Tributário 

 
5.1. Execução fiscal. Dissolução irregular. Termo inicial da prescrição para o 
redirecionamento. Distinguishing relacionado à dissolução irregular posterior à citação da 
empresa, ou a outro marco interruptivo da prescrição. O prazo de redirecionamento da Execução 
Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência da citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o 
referido ilícito, previsto no art. 135, inciso III, do CTN, for precedente a esse ato processual; a citação 
positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do 
prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal 
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão  contra os sócios-gerentes (conforme  
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da 
exação não se configura ilícito atribuível aos sujeitos de direitos descritos no art. 135 do CTN). O termo 
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, 
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário 
já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo 
Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/ 1973 (art. 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado 
com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e em qualquer hipótese, a 
decretação da prescrição para o redirecionamento  impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda 
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou 
ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular 
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos 
e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança de crédito 
tributário no decurso do prazo prescricional. REsp 1.201.993-SP, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 662, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta. Em seguida, o Plenário iniciou julgamento conjunto 
do mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e de recurso extraordinário (Tema 
674 da repercussão geral), nos quais se discute se a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da 
Constituição Federal (CF) (1) alcança as exportações indiretas. Na ADI, o pedido foi formulado em 
face do art. 170, §§ 1° e 2°, da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) 971/2009 (2). A parte autora alega que os preceitos restringem a imunidade tributária ao 
comércio desenvolvido diretamente entre produtores e vendedores sediados no Brasil e adquirentes 
localizados fora do país, e negam o benefício quando a transação é feita por pequeno ou médio 
produtores, por meio de empresas tradings e sociedades comerciais com finalidade específica de 
exportação. Sustenta que o Decreto-lei 1.248/1972 equipara, para fins tributários, a exportação direta 
e a indireta. Aduz que os dispositivos impugnados vulneram os princípios da legalidade e da isonomia 
tributária, da livre concorrência, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. No recurso 
extraordinário, a recorrente argui que o art. 245, §§ 1º e 2º, da IN da Secretaria da Receita Previdenciária 
(SRP) 3/2005 (3) é inconstitucional. Alega que ato infralegal não pode restringir o conceito de 
exportação previsto constitucionalmente e que as vendas às tradings não são vendas comuns, mas 
condicionadas à entrega no mercado externo. Assim, defende não ser possível a restrição da norma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11416.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4430322&numeroProcesso=759244&classeProcesso=RE&numeroTema=674
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4430322&numeroProcesso=759244&classeProcesso=RE&numeroTema=674
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imunizante, a permitir a incidência de contribuições sociais em suas atividades empresariais, 
notadamente as exportações realizadas por intermédio de empresas comerciais exportadoras. Após a 
leitura dos relatórios e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. (1) CF: “art. 149. 
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no 
art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...) § 2º As contribuições sociais 
e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (...) I – não incidirão sobre 
as receitas decorrentes de exportação; ” 
(2) IN RFB 971/2009: “Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre 
as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de 
dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, 
alterado pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. § 1º Aplica-se o disposto neste 
artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no 
exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento 
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente 
da destinação que esta dará ao produto. ”(3) IN SRP 3/2005: “Art. 245. Não incidem as contribuições 
sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja 
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º 
do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 
2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada 
diretamente com adquirente domiciliado no exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com 
empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio 
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. ” (Revogada 
pela IN RFB 971/2009). ADI 4735/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 965, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Imunidade%20tribut%C3
%A1ria%20e%20exporta%C3%A7%C3%A3o%20indireta.  
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
  

1.1 Licitações e Contratos  
1.1.1 Admite-se, em situações excepcionais e suficiente justificativa, o cancelamento de 

empenhos referentes a aquisições ou prestações de serviços no qual o fornecedor 
ou prestador já tenham cumprido a obrigação correspondente.  

1.1.2 O uso indevido da contratação direta, sem a realização de processo licitatório, 
constitui infração à norma legal, que poderá culminar na aplicação de multa ao 
responsável.  

1.1.3 Representação. Contratações diretas de profissionais realizadas pelo município por 
recibo de pagamento autônomo (RPA), de forma generalizada, reiterada e sem 
demonstração da urgência e excepcionalidade que justificasse essa forma de 
contratação. Procedência com aplicação de multa administrativa.  

1.1.4 Consulta. Servidor público municipal. Cargo médico. Contratação por terceirizadas 
do município para realização de plantões e sobreavisos. Regra geral pela 
impossibilidade em face da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 
Possibilidade mediante o atendimento aos requisitos excepcionais estabelecidos 
pelo Acórdão nº 549/11 – Tribunal Pleno, facultando-se, neste caso, a utilização do 
procedimento do credenciamento. Conhecimento e resposta nos termos do Voto.  

1.1.5 Representação da Lei nº 8.666/1993. Contratação de gêneros alimentícios e de 
consultoria nutricional. Aglutinação de serviços incompatíveis. Violação ao artigo 
23§ 1º, da Lei nº 8666/93. Exigência de qualificação técnica excessiva. Procedência 
parcial. Aplicação de multa, expedição de recomendação.  

1.1.6 Representação da Lei 8.666/93. Medicamentos. Lote único. Lista fechada. Prazo de 
entrega exíguo. Ausência de dano ao erário. Compra para atender decisões judiciais. 
Falhas que comportam ressalvas. Consulta sobre o tema. Pela procedência parcial 
com recomendações.  

1.1.7 Representação da Lei nº 8.666/93. Instalações elétricas de caráter provisório. 
Atividades relacionadas à área de Engenharia Elétrica. Ausência de especificação da 
modalidade da formação técnica. Procedência parcial com recomendação. 

1.1.8 Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos 
modelos que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante 
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identificar um conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as 
especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento 
do certame para marca ou modelo específicos e a caracterizar a realização de ampla 
pesquisa de mercado.  

1.1.9 O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação da 
empresa licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas 
indiretas de licitar constantes do Sistema de Cadastramento  Unificado de 
Fornecedores (Sicaf) sem que haja elementos suficientes para evidenciar que sua 
constituição teve por objetivo burlar penalidade aplicada a outra sociedade 
empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para manifestação 
prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018).  

1.1.10 Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado.  
1.1.11 Cessão de contratos pela Petrobrás e Decreto.  
1.1.12 Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e repartição de ganhos 

inesperados.  
1.1.13 Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Sistema de Registro de Preços.  
1.1.14 Licitação. Adicional de Insalubridade.  
1.1.15 Licitação. Medicamento. Preço.  
1.1.16 Licitação. Medicamento. Desoneração de ICMS.  
1.1.17 Licitação. Cooperativa. Tratamento diferenciado. Direito de Preferência. Receita 

bruta.  
1.1.18 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Princípios do bis in idem. Suspensão 

temporária. Licitação.  
1.1.19 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. 

Referência. Sicro. Sinapi. Simultaneidade.  
1.1.20 Representação. Licitação. Pregão Presencial. Ausência de Disponibilização de 

Edital. Não Observância do Prazo. Mínimo de Publicidade. Direcionamento. 
Multas. 

1.1.21 Licitação. RDC. Contratação integrada. Obras e serviços de engenharia. 
Metodologia. Enquadramento. 

1.1.22 Licitação. Licitação de técnica e preço. Critério. Vínculo empregatício. Proposta 
técnica. Pontuação.  

1.1.23 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Medicamento. Preço de 
Mercado. Referência. 

1.1.24 Licitação. Pregão. Princípio da Segregação das Funções. Princípio da Moralidade. 
Pregoeiro. Equipe de Apoio. 

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a 
partir de dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes a data limite para 
apresentação de proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta se 
referir (art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001; 
e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

1.1.26 Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública 
municipal.  

1.1.27 Enunciado de Súmula nº 08/19.  
1.1.28 Enunciado de Súmula nº 09/19. 
1.1.29 Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição dos 

requisitos dos cargos oferecidos. 
1.1.30 Pregão Eletrônico -Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato.  
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1.1.31 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Chamamento público. 
Princípio da isonomia.  

1.1.32 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Edital. Documentação. Prazo. Princípio da 
razoabilidade.  

1.1.33 Licitação. Participação. Restrição. Princípio da Isonomia. Atividade econômica. 
Regime tributário. Desoneração.  

1.1.34 Desestatização. Parceria público-privada. Mineração. Alienação. Empresa estatal. 
Direito de minas. Consulta.  

1.1.35 Direito à saúde e o dever de o Estado fornecer medicamento.  
1.1.36 Contrato Administrativo. Preço Global. Sobrepreço.  

 
1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso 
extraordinário. STF.  

1.2.2  Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 
processual. Ato sujeito a registro. Princípios de boa-fé.  

1.2.3 É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.  

1.2.4 Diárias. Prefeito Municipal. Ausência parcial de documentação. Elementos 
objetivos que permitem demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações. 
Ressalva. Controle Interno. Ausência de comprovação da falha na fiscalização. 
Procedência parcial.  

1.2.5 Denúncia. Acumulação de Cargo em comissão com funções gratificadas. 
Irregularidade. Prejulgado nº 25. Constituição Federal de 1988. Art. 37, incisos XVI 
e XVII. Procedência. Determinação e recomendação.  

1.2.6 Pessoal. Contratação Temporária. Cuidador.  
1.2.7 Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 56. 
1.2.8 Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 57. 
1.2.9 Pessoal. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.  
1.2.10 Consulta. Servidor Público. Função Gratificada. Lotação. Designação. Atuação em 

Secretaria Diversa. Funções Diversas do Cargo de Origem. Possibilidade.  
1.2.11 Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
1.2.12 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 

Alteração. 
1.2.13 Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 

processual. Ato sujeito a registro. Princípio da boa-fé.  
1.2.14 Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.  
1.2.15 Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado Recurso 

Extraordinário. STF. 
1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso 

extraordinário.  
1.2.17 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 

independência das instâncias.  
1.2.18 Pessoal. Cessão. Policial Militar. Auxílio-Alimentação. Processual. Consulta. Amicus 

Curiae. Parecer em Consulta TC nº 001/2020- Plenário.  
1.2.19 Pessoal. Revisão Geral Anual. Poder Legislativo. Prejulgado nº 58.  
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1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 

Prestação de Contas. Súmula.  
1.3.2 Os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial não 

se subvinculam à destinação de 60% (sessenta por cento) ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública.  

1.3.3 Prestação de contas do Governador do Estado, relativa ao exercício de 2018: 
parecer prévio pela aprovação, com ressalvas.  

1.3.4 Projeto “Na Ponta do Lápis”: avaliação do desempenho da educação, com foco no 
cumprimento das metas constantes do Plano Nacional de Educação.  

1.3.5 Recurso de Revisão. Divergência jurisprudencial. Atraso no pagamento de 
obrigações fiscais, previdenciárias e com fornecedores. Incidência de multas e juros. 
Demonstração de insuficiência de caixa da entidade e comprovação de adoção de 
medidas. Inocorrência de erro grosseiro. Precedente deste Tribunal. Conhecimento 
e provimento de recurso.  

1.3.6 Recurso de revista contra aplicação de multa administrativa – Penalidade que 
independe de dolo, culpa e/ou prejuízo ao Erário – Compatibilidade da penalidade 
com julgamento pela regularidade (com ou sem ressalva) de contas, consoante 
orientação fixada em Uniformização de Jurisprudência – Negativa de provimento.  

1.3.7 Responsabilidade. Prefeito. Promulgação de Lei.  
1.3.8 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. 

Instauração. Fiscalização. Competência do TCU.  
1.3.9 Desestatização. Ação de classe especial. Competência. Extinção. Poder Legislativo. 

Consulta.  
1.3.10 Representação. Convênio entre Município e Associação. Condenação Judicial 

Trabalhista. FGTS. Prática em vigor até nova legislação. Afastamento da 
Responsabilidade Administrativa. Ausência de Dano ao Erário.  

1.3.11 Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
1.3.12 Partidos Políticos: apoiamento de eleitores não filiados e limites para criação, fusão 

e incorporação. 
1.3.13 Sistema de representação proporcional e distribuição das vagas remanescentes. 
1.3.14 Indeferimento de registro, cassação de diploma ou mandato e novas eleições.  
1.3.15 Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva 

de veículos dos municípios.  
1.3.16 Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de 

gastos com pessoal.  
1.3.17 Responsabilidade. Contas de Governo. Gestão Fiscal.  
1.3.18 Responsabilidade. Ato de Gestão. Desconcentração Administrativa. 
1.3.19 Responsabilidade. Sanção. Multa. Proporcionalidade.  

  
2. Direito Constitucional  

2.1 Composição de órgão da Administração Pública Estadual e participação de 
representante seccional da OAB.  

2.2 Majoração e taxas de custas judiciais.  
2.3 Fundo Estadual de Controle e Erradicação da Pobreza e Amortização de Dívida 

Pública.  
2.4 Reclamação: repercussão geral e imunidade de vereador.  
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2.5 Clausula de desempenho individual e constitucionalidade.  
2.6 Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza 

remuneratória/Indenizatória – Incidência no cálculo do limite previsto no 70% 
previsto no cálculo do limite de 70% previsto n o art. 29-A CF.  

2.7 Competência do TCU. Sistema S. Abrangência. Transferência de recursos. 
Associação civil. Empregado. Prestação de contas.  

2.8 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Irregularidade. Ato 
discricionário.  

2.9 Responsabilidade Civil do Estado e o Dever de Fiscalizar.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Consulta. FECAM. Contabilização. Excedentes do Pré-Sal. Receitas Correntes. 

Receita Corrente Líquida. Forma de Aplicação da Receita. Receita Vinculada.  
3.2 Consulta. Organizações Sociais. Recursos. FUNDEB. Instituições Comunitárias, 

Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 60% em remuneração dos 
profissionais do magistério.  

3.3 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Despesa com Pessoal. Cessão de Pessoal. 
Desvio de Função. Vedação. 

3.4 Finanças Públicas. Sistema S. Despesa. Associação civil. Empregado. Plano de 
saúde. 

3.5 Administração Pública. Recursos Públicos. Desporto de Rendimento.  
3.6 Finanças Públicas. Royalties. Auxílio-Alimentação.  

 
4. Direito Previdenciário 

4.1 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e 
ampla defesa.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. 
Revisão de ofício. Obrigatoriedade.  

4.3 Pessoal. Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta.  
4.4 Pessoal. Tempo de serviço. Serviço Militar. Ponderação. Escola Militar. Consulta.  
4.5 Pensão. Negativa de registro do ato de inativação. Sobrestamento do feito, com 

abertura de Tomada de Contas Extraordinária.  
4.6 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e 

ampla defesa. 
4.7 Previdência. Segregação de Massas. Demonstração Contábil.  
4.8 Previdência. Segregação de Massas. Estudo de Viabilidade.  
4.9 Pessoal. Pensão Civil. Filha Maior Solteira. Cargo efetivo. Exclusão. Medida 

administrativa. 
4.10 Pessoal. Pensão Civil. União estável. Comprovação. Decisão judicial.  
4.11 Pessoal. Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da 

União.  
4.12 Aposentadoria e direito adquirido a regime jurídico.  
4.13 Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão 

de ofício. Obrigatoriedade.  
4.14 Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta.  
4.15 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 

serviço. Setor privado. 
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4.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 
Alteração.  

4.17 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição 
previdenciária.  

4.18 Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão 
alimentícia.  

4.19 Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União.  
4.20 Acumulação de pensões. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. 

Remuneração.  
 

5 Direito Tributário 
5.1 Responsabilidade tributária solidária de terceiros.  
5.2 Imunidade tributária e exportação indireta.  
5.3 Súmula 640 
5.4 Súmula 641 
5.5 Compensação tributária. Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF. 

Distribuição de lucros ocorrida em exercício posterior ao da primeira retenção. 
Direitos de compensar entre períodos-bases distintos. Possibilidade. Decreto-lei nº 
1.790/1980 e IN SRF nº 87/1980. Legislação superveniente. Lei nº 7.713/1988. 
Ausência de proibição. Supressão do direito de compensar entre calendário diverso 
por ato infra legal. IN SRF n 139/1989. Ilegalidade.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
1.1.1. Admite-se, em situações excepcionais e suficiente justificativa, o cancelamento de 
empenhos referentes a aquisições ou prestações de serviços no qual o fornecedor ou prestador 
já tenham cumprido a obrigação correspondente. Tratam os autos de representação, por meio da 
qual noticia suposta conduta ilegal de Prefeita Municipal, consistente na anulação, por decreto, de 
aproximadamente 12 milhões de reais relativos a despesas inscritas em restos a pagar de exercícios 
anteriores, assim requerendo a apuração dos fatos pelo Tribunal.  Inicialmente, o relator, conselheiro 
substituto Hamilton Coelho, salientou que a unidade técnica, em seu primeiro exame, asseverou que os 
“restos a pagar” são conceituados no art. 36 da Lei n. 4.320/64, e consistem em despesas empenhadas 
que não foram pagas ou canceladas até o dia 31 de dezembro de determinado exercício financeiro, 
devendo ser registradas contabilmente como obrigações a serem cumpridas no próximo 
exercício.  Observou que, no caso em análise, a então Prefeita, por meio de decreto municipal, anulou 
um total de R$12.697.998,90 de despesas públicas, sendo R$12.244.792,10 atinentes a restos a pagar de 
despesas não processadas e R$453.206,76 relativos a restos a pagar processados nos anos de 1996, 2004, 
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Destacou que despesas processadas são aquelas liquidadas, impassíveis 
de cancelamento, enquanto as não processadas são aquelas não liquidadas, que podem, ou não, ser 
canceladas. Já a liquidação da despesa, de acordo com o disposto no art. 63 da Lei n. 4.320/64, “consiste 
na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito”. Alteou que, inobstante o cancelamento de despesas já devidamente liquidadas 
nos registros contábeis da Administração não ter o condão de extinguir o direito dos credores, visto 
que esses efetivamente se constituem a partir da relação obrigacional, e não com o simples registro, o 
cancelamento de despesas processadas requer suficiente justificativa, haja vista se referirem a obrigação 
contraída pelo Estado em razão do adimplemento da correspondente prestação pelo credor, nos termos 
do art. 63, § 2º, III, da Lei n. 4.320/64.  Todavia, evidenciou que, conforme bem destacado pela unidade 
técnica, o texto do decreto Municipal pelo qual são canceladas as despesas contém, a título de 
justificativa, a informação de que “as despesas inscritas em restos a pagar não processados não foram 
realizadas” e “que algumas despesas foram incluídas em duplicidade ou indevidamente”. No tocante às 
despesas processadas, afirmou que a unidade técnica obteve informação, extraída do Sistema de Apoio 
ao Controle Externo, de que essas foram, em verdade, renegociadas pela Municipalidade, configurando-
se, consequentemente, novas obrigações, já devidamente empenhadas, ainda no exercício de 2011. 
Assim, acorde com as conclusões da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, não 
vislumbrou irregularidades no cancelamento dos Restos a Pagar objeto do Decreto Municipal, razão 
pela qual julgou improcedente a presente representação. Recomendou, contudo, considerando a 
quantidade de despesas inscritas em Restos a Pagar nos últimos anos, que o atual Chefe do Executivo 
se ativesse às disposições da Lei n. 4.320/64 e da Lei Complementar n. 101/00, de modo que as 
despesas inscritas em determinado exercício financeiro fossem, em regra, executadas no mesmo 
exercício, valendo-se dos Restos a Pagar como medida excepcional. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade. Representação nº 862.733, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 

1.1.2. O uso indevido da contratação direta, sem a realização de processo licitatório, constitui 
infração à norma legal, que poderá culminar na aplicação de multa ao responsável. Cuidam os 
autos de Tomada de Contas Especial decorrente de Representação formulada por presidente de Câmara 
Municipal, por meio da qual informam que o Município contratou empresa de engenharia sem o devido 
procedimento licitatório, cujo objeto foi a elaboração de projeto executivo para implantação da Estação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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de Tratamento de Esgoto – ETE, no valor de R$599.850,00 (quinhentos e noventa e nove mil 
oitocentos e cinquenta reais). O relator, conselheiro Sebastião Helvecio, passou ao exame das 
irregularidades apontadas, inicialmente analisando a inexigibilidade de licitação, cujos responsáveis 
apontados pela Unidade Técnica, o Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação e o Prefeito 
Municipal, à época, apresentaram defesa conjunta no sentido de que a empresa contratada detinha a 
autoria intelectual do projeto contratado pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE, em 2007, e 
ainda, que foram observadas todas as determinações contidas no artigo 25, inciso II da Lei n. 8.666/93, 
uma vez que estariam presentes os requisitos de singularidade do objeto, notória especialização e 
inviabilização objetiva de competição, e, por fim, que a contratação em questão foi a mais vantajosa 
para a realização da obra da ETE, não havendo qualquer irregularidade que pudesse macular todo o 
investimento já efetivado em termos de pagamento.  Após a análise das defesas e respectivos 
documentos, bem como dos estudos elaborados pela Unidade Técnica, o relator verificou que o 
contrato firmado em 2007 e o contrato ora em análise possuíam objetos que não coincidiam, se 
tratando, portanto, de contratos distintos. Salientou que, no primeiro, a empresa foi contratada para 
dar suporte e auxiliar na elaboração dos projetos executivos atinentes a Estação de Tratamento de 
Esgotos e, já no segundo, a empresa foi contratada para elaborar a adequação do projeto executivo. 
Nesse contexto, considerou que as alegações apresentadas pelos defendentes não deviam prosperar, 
uma vez que a inexigibilidade é cabível quando presente a inviabilidade de competição (sujeito ou 
objeto), tais como na hipótese de o contratado possuir qualidades e características que o distinguem 
dos demais, tornando-o único para o fornecimento do objeto almejado pela Administração. Logo, 
entendeu perfeitamente possível a competição, uma vez que existem várias empresas no ramo da 
engenharia aptas a desenvolver o objeto contratado, haja vista, inclusive, aquelas que apresentaram 
propostas compondo a pesquisa de mercado realizada. No que se refere a singularidade do objeto, não 
vislumbrou qualquer particularidade ou anomalia. Desta feita, considerou procedente a Representação 
no que se refere a este apontamento, uma vez que a contratação direta frustrou o caráter competitivo 
do certame licitatório, aplicando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) tão somente ao prefeito 
à época, uma vez que foi o responsável pela instauração do processo de inexigibilidade 
licitatória. Quanto ao segundo e terceiros apontamentos, quais sejam, a possibilidade de fraude no 
procedimento de cotação de preços e do risco de pagamento com dinheiro público por retificação de 
serviços cuja responsabilidade pelos custos seria da contratada (dano ao erário), a Unidade Técnica, em 
sede de reexame, concluiu que, pela documentação constante dos autos, não havia comprovação efetiva 
da ocorrência de fraude e que o objeto contratado foi finalizado e aceito, não havendo irregularidade 
dos pagamentos efetuados à contratada e, consequentemente, pela inocorrência de danos ao erário. O 
relator desconsiderou, portanto, esses apontamentos e excluiu a responsabilização do ex-Prefeito, do 
ex-Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação e do responsável pela empresa de engenharia. 
Seu voto foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado da 1ª Câmara. Tomada de Contas Especial 
nº958.051, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 
 

1.1.3. Representação. Contratações diretas de profissionais realizadas pelo município por 
recibo de pagamento autônomo (RPA), de forma generalizada, reiterada e sem demonstração 
da urgência e excepcionalidade que justificasse essa forma de contratação. Procedência com 
aplicação de multa administrativa. Julgada procedente a Representação, e reconhecida a 
irregularidade nas contratações diretas de pessoal por RPA, realizadas pelo Município, ao longo do 
exercício de 2017, de forma generalizada, reiterada e sem demonstração da urgência e excepcionalidade 
que justificasse essa forma de contratação, com a aplicação ao então Prefeito Municipal, da multa 
administrativa prevista no art. 87, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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Processo nº 401399/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
1.1.4. Consulta. Servidor público municipal. Cargo médico. Contratação por terceirizadas do 
município para realização de plantões e sobreavisos. Regra geral pela impossibilidade em face 
da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. Possibilidade mediante o atendimento 
aos requisitos excepcionais estabelecidos pelo Acórdão nº 549/11 – Tribunal Pleno, facultando-
se, neste caso, a utilização do procedimento do credenciamento. Conhecimento e resposta nos 
termos do Voto. Excepcionalmente à vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, é possível a 
contratação de servidores municipais ocupantes do cargo de médico para a realização de plantões ou 
sobreavisos junto a entidades municipais de saúde, inclusive mediante empresa terceirizada, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos pelo Acórdão nº 549/11 - Tribunal Pleno, a saber: (i) inexistam 
outras empresas no mercado que possam oferecer o serviço; (ii) a situação reste devidamente motivada 
através de processo licitatório de inexigibilidade ou outro processo competente; (iii) o contrato seja 
formalizado com cláusulas uniformes; e (iv) os valores pagos estejam absolutamente adequados aos 
praticados no mercado. Neste caso, faculta-se a utilização do procedimento do credenciamento previsto 
na Portaria SUS nº 2567, de 25/11/2016, para contratar prestação de serviços privados de saúde no 
âmbito do SUS. Processo nº 137.842/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

 
1.1.5. Representação da Lei nº 8.666/1993. Contratação de gêneros alimentícios e de consultoria 
nut5icional. Aglutinação de serviços incompatíveis. Violação ao artigo 23§ 1º, da Lei nº 
8666/93. Exigência de qualificação técnica excessiva. Procedência parcial. Aplicação de multa, 
expedição de recomendação. Não há correlação entre as atividades, sendo objetos notadamente 
distintos. O município buscou contratar, conjuntamente, o fornecimento de alimentos e a prestação de 
serviços relacionados à consultoria nutricional, atividades que, comumente, não são desempenhadas 
pela mesma empresa. Nesse caso, ao agrupar serviços distintos, sem a apresentação de justificativas, a 
municipalidade restringiu a competitividade e violou o artigo 23, §1°, da Lei n.° 8.666/93. Saliente-se 
que o Município já foi advertido acerca desta irregularidade em edital anterior com o mesmo objeto, 
conforme se depreende do Acórdão n° 962/20175 do Plenário desta Corte. Assim, diante da violação 
ao artigo 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso III, “d”, 
da Lei Complementar Estadual n° 113/2005, à Secretária Municipal de Educação responsável pelo 
edital. Em relação ao segundo ponto da demanda, tem-se que o edital exigiu, como requisito de 
qualificação técnica, comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro funcional “no 
mínimo 15 nutricionistas responsáveis pelo trabalho”. Tal exigência, contudo, mostra-se desarrazoada 
e excessiva, violando os preceitos licitatórios. Isso porque, a comprovação do número mínimo de 
profissionais para a execução dos serviços contratados não deve ser exigida como requisito de 
habilitação, mas sim quando da contratação da empresa vencedora. Nesse ponto, oportuno salientar 
que matéria semelhante foi apreciada no bojo dos autos de Recurso de Revista n.° 293436/16, também 
referente ao Município de Colombo, sendo considerada irregular a exigência, nos termos do Acórdão 
n.° 2128/18 do Tribunal Pleno desta Corte. Logo, resta procedente a Representação também neste 
ponto, cabendo a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso III, “d”, da Lei Complementar 
Estadual n.° 113/2005, à responsável pelo edital. Processo nº 490223/16, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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1.1.6. Representação da Lei 8.666/93. Medicamentos. Lote único. Lista fechada. Prazo de 
entrega exíguo. Ausência de dano ao erário. Compra para atender decisões judiciais. Falhas 
que comportam ressalvas. Consulta sobre o tema. Pela procedência parcial com 
recomendações. Representação da Lei 8.666/93, formulada pelo Ministério Público de Contas, em 
face dos Pregões do Município, destinados à aquisição de medicamentos nos anos de 2017 e 2018. 
Inicialmente, oportuno mencionar que esta Representação foi recebida para apurar: i) violação aos 
princípios da isonomia, competitividade, publicidade, transparência do processo licitatório e da 
economicidade; ii) licitação em lote único; iii) utilização da Tabela ABCFARMA; iv) prazo de 4 horas 
para a entrega dos medicamentos. Restou decidido pelo Acórdão nº 3.764/19 – Primeira Câmara 
(processo nº 577809/16) que o Poder Público “em suas futuras licitações para aquisições de 
medicamentos adote o que foi decidido por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão nº 1.393/19 
– Pleno, no qual foi respondida a Consulta nº 602.061/18, relativamente à definição do preço de 
referência para aquisição de medicamentos”. No presente caso, além de não haver apontamento de 
dano ao erário, considera-se que as premissas dispostas no Acórdão nº 3.764/19 – Primeira Câmara 
servem justamente para parametrizar as futuras aquisições de medicamentos, restando ressalvadas, 
portanto, as falhas relacionadas às violações dos princípios, de utilização da tabela ABCFARMA e de 
lote único. Ademais, no presente caso, as licitações se destinavam atender determinações judiciais 
voltadas à aquisição de medicamentos essenciais e que não constavam da lista REMUME - Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais, enquanto o supracitado processo tratou da aquisição de todos 
os medicamentos. A única irregularidade remanescente está relacionada à entrega dos medicamentos 
no prazo de 4 ou de 6 horas e também pode ser relevada, cabendo apenas recomendar que deixe de 
prever prazos exíguos em futuros editais. Processo nº 865658/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 74, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx. 
 
1.1.7 Representação da Lei nº 8.666/93. Instalações elétricas de caráter provisório. Atividades 
relacionadas à área de Engenharia Elétrica. Ausência de especificação da modalidade da 
formação técnica. Procedência parcial com recomendação.  Tratam os autos da Representação da 
Lei 8.666/93, em face do Pregão Presencial do Município, cujo objeto consistia na contratação de 
empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos para utilização durante o evento Estação 
de Natal 2015. A representante aduziu que a vencedora do certame apresentou certidão do responsável 
técnico que não seria engenheiro eletricista, mesmo o objeto licitado demandando a atuação desse 
profissional. Os serviços relacionados aos itens 1 e 3 do Pregão Presencial envolviam a execução de 
serviços de instalações elétricas, inclusive de um gerador de energia elétrica, atividades que demandam 
a responsabilidade técnica a cargo de um profissional da área da Engenharia Elétrica. De acordo com 
o Manual de Orientação à Fiscalização elaborado pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, versão 2019, as atividades 
relacionadas às instalações elétricas de caráter provisório para eletrificação de equipamentos, aparelhos 
elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos, iluminação, motores, geradores, sonorização e demais usos 
deverão estar a cargo de pessoa física ou jurídica registrada no CREA-PR, tendo como responsável 
técnico profissional da área da Engenharia Elétrica. No entanto, considerando a passagem do tempo, 
a função orientativa das decisões deste Tribunal de Contas, converto a irregularidade em ressalva com 
recomendação, todavia, sem imposição de sanção. Processo nº 253051/16, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
 
1.1.8. Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos 
que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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representativo desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de 
preços, de modo a evitar o direcionamento do certame para marca ou modelo específicos e a 
caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades praticadas pelo Município de Água Limpa/GO na condução do 
Pregão Presencial 10/2019, realizado com vistas à aquisição de um caminhão coletor/compactador de 
lixo e uma pá carregadeira, a serem pagos com recursos transferidos pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), por meio de convênio. As irregularidades suscitadas 
consistiram em exigências com potencial de comprometer o caráter competitivo da licitação, mais 
precisamente nas seguintes especificações relativas à pá carregadeira, constantes do termo de referência: 
“vão livre do solo mínimo de 420 mm” e “motor próprio do fabricante”. Em seu voto, o relator ressaltou que os 
esclarecimentos apresentados pela empresa vencedora e pelo município promotor do certame não 
lograram justificar, por meio de elementos técnicos ou de desempenho operacional, a necessidade das 
especificações exigidas para a pá carregadeira, as quais “acabaram por restringir injustificadamente a 
competitividade do Pregão Presencial 10/2019, impedindo a participação de um maior número de licitantes no 
mencionado certame”. Referida restrição, enfatizou o relator, se evidenciou no fato de que somente uma 
empresa, a vencedora, ofertara proposta de preço para o item pá carregadeira, situação agravada ao se 
considerar que outras empresas apresentaram impugnação ao edital com ressalvas às aludidas 
especificações. O relator concluiu que ao caso em tela amoldava-se com perfeição a afirmação da 
unidade técnica, feita com base no Acórdão 2383/2014-TCU-Plenário, no sentido de que “a 
Administração, por ocasião do planejamento de suas aquisições de equipamentos, deve identificar, previamente à elaboração 
das especificações técnicas e à cotação de preços, um conjunto representativo dos diversos modelos existentes no mercado que 
possam atender completamente suas necessidades, de modo a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado e 
evitar o direcionamento do certame para modelo específico pela inserção no edital de características atípicas”. Ao final, 
nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu, entre outras deliberações, determinar ao 
Município de Água Limpa/GO a anulação de todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 10/2009 
relacionados ao item pá carregadeira, assim como do contrato já celebrado com a empresa vencedora, 
em razão do descumprimento do art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/2002 e do art. 3º, § 1º, da Lei 
8.666/1993. O Pleno decidiu também determinar ao município que, caso opte por realizar nova 
licitação para aquisição de pá carregadeira com recursos públicos federais, atente, em especial, para o 
seguinte: I) “de acordo com o princípio da especificidade mínima que garante o cumprimento das obrigações, estabelecido 
pela Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, as especificações técnicas dos objetos das licitações, inclusive pás 
carregadeiras, precisam ser justificadas tecnicamente, devendo estes critérios ser os mínimos necessários para a garantia do 
alcance do objetivo da licitação, havendo, ainda, a necessidade de que todo esse nexo relacional esteja justificado nos autos 
do processo licitatório”; II) “tendo em vista o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da 
Lei 8.666/1993, assim como no art. 3º, inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019,  realize pesquisa de preços 
prévia à licitação com base em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em 
seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados 
em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes e compras e contratações realizadas 

por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes”; III) “em atendimento ao art. 1º, § 4º, 
do Decreto 10.024/2019, utilize a modalidade pregão, na forma eletrônica, salvo fique comprovada a 
inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na utilização desse procedimento eletrônico”. 

Acórdão nº 214/2020 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e Contratos, nº 
384, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm.  
 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2383%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=87ec5090-5992-11ea-b4dc-e3d360d4c943
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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1.1.9. O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação da empresa 
licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar 
constantes do Sistema de Cadastramento  Unificado de Fornecedores (Sicaf) sem que haja 
elementos suficientes para evidenciar que sua constituição teve por objetivo burlar penalidade 
aplicada a outra sociedade empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para 
manifestação prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018). Representação formulada ao TCU por 
sociedade empresária apontou possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido pelo Distrito 
Sanitário Especial Indígena Parintins (DSEI/Parintins) com vistas à “contratação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários, a serem 
executados nos prédios pertencentes ao DSEI/Parintins”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque 
a recusa, pelo pregoeiro, da proposta da representante com base em “ocorrência impeditiva indireta”. Em 
resposta ao recurso interposto pela representante no âmbito do processo licitatório, o pregoeiro teria 
destacado dois elementos que comprovariam a ligação entre ela e outra sociedade empresária 
anteriormente sancionada: o “documento de justificativa”, apresentado pela representante no curso do 
pregão, subscrito por pessoa integrante do quadro societário de ambas as sociedades, e os atestados de 
capacidade técnica relativos a serviços prestados pela primeira à segunda. Em sua instrução, a unidade 
técnica demonstrou que, conquanto à época do certame essa pessoa não mais integrasse o quadro 
societário de nenhuma das duas empresas, existiriam fortes vínculos familiares entre elas: “sócios de uma 
e outra empresas são irmãos e residem no mesmo endereço, que também é o endereço da segunda empresa”. Sob a ótica 
da unidade técnica, ainda que incontestáveis, tais vínculos não eram de conhecimento do pregoeiro e, 
mesmo que fossem, não bastariam para caracterizar burla à penalidade aplicada à segunda empresa. 
Sopesando que o contrato decorrente do pregão está em execução e que a interrupção do serviço 
causaria prejuízo ao órgão, a unidade instrutiva sugeriu fosse tão somente determinado ao 
DSEI/Parintins que se abstivesse de prorrogar o contrato. Em seu voto, o relator ressaltou, 
preliminarmente, que, quando da aplicação da penalidade e do certame em questão, o sócio mencionado 
já não fazia parte de nenhuma das duas empresas. Na sequência, destacou que, apesar de contundentes 
os indícios de vínculo entre as duas sociedades, eles não permitiriam conclusão no sentido de que a 
representante participara do certame com o propósito de burlar a sanção aplicada à outra empresa. Isso 
porque “as sociedades foram fundadas e passaram a apresentar o atual quadro societário antes da aplicação da sanção”. 
Além disso, não haveria “informações de transferência de acervo técnico entre as duas sociedades” após a aplicação 
da penalidade. O relator considerou ainda que, nas circunstâncias dos autos, os erros praticados pelo 
pregoeiro não seriam de “gravidade suficiente para resultarem em punições nem em determinação para extinção 
antecipada de contrato em execução”. E arrematou: “Não há como afirmar, desde logo, que a prorrogação do contrato 
contraria o interesse público. Trata-se de questão a ser avaliada e decidida, fundamentadamente, pelo DSEI/Parintins, 
por ocasião do término de cada ano de contrato, tendo em vista os preços então praticados pelo mercado e a qualidade do 
serviço prestado pela contratada”. Nos termos da proposta do relator, o colegiado decidiu considerar 
parcialmente procedente a representação, sem prejuízo de dar ciência ao órgão acerca das seguintes 
falhas identificadas no pregão: I) “recusa de proposta de licitante com fundamento na existência de ocorrências 
impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante 
dos Acórdãos 2.218/2011-TCU-1ª Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse elementos 
adicionais suficientes para caracterizar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de 
contratar ou licitar com a Administração Pública, por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial pertencente 
aos mesmos sócios e que atue na mesma área”; II) “desclassificação de proposta de licitante com base na existência de 
ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem convocação prévia do licitante 
para sobre elas se manifestar, em desacordo com o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, 
de 26/4/2018”. Acórdão nº 534/2020 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e 
Contratos, nº 384, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2011&numero=2218&colegiado=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2014&numero=1831&colegiado=P
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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1.1.10. Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado. O Plenário, por 
maioria, indeferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os seguintes 
dispositivos: § 2º, do inciso II do art. 6º (1); §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 25 (2); e o § 2º do art. 30 (3), todos 
da Lei 13.448/2017. A parte autora alega que os dispositivos impugnados contrariam o caput e o inciso 
XXI do art. 37 (4), e o parágrafo único e o inciso IV do art. 175 (5) da Constituição Federal (CF). O 
Plenário afirmou que o art. 175, I, da CF (6) prevê que a lei disporá sobre as condições para a 
prorrogação dos contratos de concessão. Enfatizou que o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 (7) 
estabelece que as condições para a prorrogação devem ser disciplinadas no contrato de concessão, 
configurando-se como cláusula essencial, marcada pela discricionariedade da Administração Pública e 
na supremacia do interesse público. A norma dispõe sobre a contratação de termo predefinido, firmado 
a partir de licitação, cabendo à Administração avaliar, excepcionalmente, com base nos parâmetros 
legais de atendimento ao interesse público, a conveniência e a oportunidade da prorrogação. Assinalou 
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a prorrogação do prazo contratual 
no espaço de discricionariedade da Administração Pública à qual cabe analisar e concluir sobre a 
oportunidade e a conveniência da prorrogação. A prorrogação indefinida do contrato, porém, configura 
burla às determinações legais e constitucionais quanto à licitação obrigatória para adoção do regime de 
concessão e permissão para exploração de serviços públicos. A Lei 13.448/2017 estabelece diretrizes 
gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria qualificados no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), nos termos da Lei 13.303/2016, para os setores rodoviário, ferroviário e 
aeroportuário da Administração Pública federal. Não procede a alegação da autora de que a exigência 
posta no § 2º do inciso II do art. 6º da Lei 13.448/2017 importa em ofensa à eficiência e favorecimento 
de interesses particulares em detrimento do interesse público. Conforme se prescreve na norma 
impugnada, além de outras condicionantes, deve-se comprovar a prestação de serviço adequado, 
consistente no cumprimento, pelo período antecedente de cinco anos contado da data da proposta de 
antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por três anos, 
ou das metas de segurança definidas no contrato, por quatro anos. A definição legal de serviço adequado 
(Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º) expõe ser ele “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. O 
serviço adequado é aquele que atende, quanto ao objeto contratado, os índices de atendimento. A 
prorrogação contratual ao termo final do contrato ou a prorrogação antecipada devem ser submetidas 
a consulta pública. Para tanto, após o encerramento da consulta pública, encaminham-se ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) o estudo prévio, os documentos que comprovem o cumprimento das 
exigências de serviço adequado e o termo aditivo de prorrogação contratual para avaliação final quanto 
à legitimidade e economicidade da solução aventada. O colegiado frisou que o § 2º do art. 8º da lei 
impugnada prevê a exigência de avaliação prévia e favorável do órgão competente sobre “a adequação 
dos serviços”. A condicionante legal prevista nesse diploma não é fator isolado para o deferimento da 
prorrogação antecipada da concessão. Não há impedimento legal que o concessionário seja atestado 
positivamente quanto aos critérios do serviço adequado e não o seja quanto aos demais. O parâmetro 
temporal estabelecido na lei para o cumprimento do serviço adequado é objetivo. O parâmetro 
temporal e material estabelecido pela norma impugnada não compromete a análise do serviço adequado 
para fins de prorrogação antecipada contratual. Na formulação dos contratos de concessão atualmente 
vigentes, as empresas concessionárias celebraram contratos de arrendamento de bens com a Rede 
Ferroviária Federal S/A criada em 1957, pela Lei 3.115/1957, e incluída no Programa Nacional de 
Desestatização pelo Decreto federal 473/1992. A extinção dos contratos de arrendamento resulta na 
transferência não onerosa dos bens móveis, operacionais e não operacionais, ao concessionário, 
conferindo-lhe a possibilidade de deles dispor, geri-los e substituí-los. Tais bens passam, portanto, a 
integrar o contrato de parceria firmado entre o Poder concedente e as concessionárias. As normas 
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versam sobre o deslocamento do acervo patrimonial para o contrato de concessão com o fim de 
concretizar as respectivas obrigações. Os valores atinentes à titularidade serão considerados para 
preservar a equação econômico-financeira do contrato. Nesse contexto, trata-se de matéria a ser 
disciplinada pela autoridade reguladora competente para promover a extinção dos contratos de 
arrendamento e a incorporação dos bens ao contrato de concessão, nos termos do § 3º do art. 25 da lei 
em referência. O prévio inventário dos bens móveis operacionais e não operacionais, objeto de 
transferência aos concessionários, atende aos princípios basilares do direito administrativo 
constitucional – supremacia e indisponibilidade do interesse público. Considerou, por fim, que a 
transferência dos bens imóveis e móveis operacionais ou não, nos termos das normas impugnadas, 
deve ser precedida de inventário, no qual especificados e referentes aos extintos contratos de 
arrendamento. Vencidos os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que concederam a medida 
cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados. Consideraram que a redução do prazo 
e o abrandamento dos requisitos para avaliação da adequação do contrato, pela lei impugnada, aparenta 
estar em confronto com os princípios constitucionais do art. 37 da CF. (1) Lei 13.448/2017: “Art. 6º. 
A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no 
instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3º desta Lei. (...) § 2º. A prorrogação 
antecipada estará, ainda, condicionada ao atendimento das seguintes exigências por parte do contratado: 
II – quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal o 
cumprimento, no período antecedente de 5 (cinco) anos, contado da data da proposta de antecipação 
da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por 3 (três) anos, ou das 
metas de segurança definidas no contrato, por 4 (quatro) anos.” 
(2) Lei 13.448/2017: Art. 25. O órgão ou a entidade competente é autorizado a promover alterações 
nos contratos de parceria no setor ferroviário a fim de solucionar questões operacionais e logísticas, 
inclusive por meio de prorrogações ou relicitações da totalidade ou de parte dos empreendimentos 
contratados. § 1º O órgão ou a entidade competente poderá, de comum acordo com os contratados, 
buscar soluções para todo o sistema e adotar medidas diferenciadas por contrato ou por trecho 
ferroviário que considerem a reconfiguração de malhas, admitida a previsão de investimentos pelos 
contratados em malha própria ou naquelas de interesse da administração pública. (...) § 3º Nos termos 
e prazos definidos em ato do Poder Executivo, as partes promoverão a extinção dos contratos de 
arrendamento de bens vinculados aos contratos de parceria no setor ferroviário, preservando-se as 
obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos de arrendamento extintos na equação econômico-
financeira dos contratos de parceria. § 4º Os bens operacionais e não operacionais relacionados aos 
contratos de arrendamento extintos serão transferidos de forma não onerosa ao contratado e integrarão 
o contrato de parceria adaptado, com exceção dos bens imóveis, que serão objeto de cessão de uso ao 
contratado, observado o disposto no § 2º deste artigo e sem prejuízo de outras obrigações. § 5º Ao 
contratado caberá gerir, substituir, dispor ou desfazer-se dos bens móveis operacionais e não 
operacionais já transferidos ou que venham a integrar os contratos de parceria nos termos do § 3º deste 
artigo, observadas as condições relativas à capacidade de transporte e à qualidade dos serviços pactuadas 
contratualmente.” (3) Lei 13.448/2017: “Art. 30. São a União e os entes da administração pública 
federal indireta, em conjunto ou isoladamente, autorizados a compensar haveres e deveres de natureza 
não tributária, incluindo multas, com os respectivos contratados, no âmbito dos contratos nos setores 
rodoviário e ferroviário. (...) § 2º Os valores apurados com base no caput deste artigo poderão ser 
utilizados para o investimento, diretamente pelos respectivos concessionários e subconcessionários, em 
malha própria ou naquelas de interesse da administração pública”. 
(4) CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI – ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
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processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações.” (5) CF: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) IV – a obrigação de manter serviço 
adequado.” (6) CF: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo 
único. A lei disporá sobre: I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;” (7) Lei 8.987/1995: “Art. 23. São 
cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: (...) XII – às condições para prorrogação do 
contrato;” ADI 5991 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 
 
1.1.11 Cessão de contratos pela Petrobrás e Decreto. O Plenário iniciou julgamento de ação direta 
de inconstitucionalidade ajuizada em face do Decreto 9.355/2018, que trata do processo especial de 
cessão de direitos de exploração e de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos pela 
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras). Preliminarmente, o colegiado converteu o julgamento da medida 
acauteladora em julgamento de mérito. No mérito, o ministro Marco Aurélio (relator) julgou o pedido 
procedente, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo 
Lewandowski. Registrou que o decreto trata de “procedimento especial” designado para concretizar a 
transferência, pela Petrobras, de direitos de exploração e outros, relacionados a hidrocarbonetos fluidos 
como o petróleo. Indica as operações resguardadas da incidência das normas estabelecidas, submetidas 
ao regime próprio das empresas privadas, em caráter de livre competição. Apesar de fundado em 
legislação infraconstitucional, o ato normativo em exame possui regras dotadas de generalidade e 
abstração. Assim, a existência de lei federal sobre licitações e contratos firmados por empresas públicas 
e sociedades de economia mista não obsta o exame do decreto com base exclusivamente na 
Constituição Federal (CF). Nesse sentido, cumpre examinar se o chefe do Executivo incorreu em 
excesso do poder regulamentar ao editar o decreto, à luz do art. 84, IV e VI, a, da CF (1). De acordo 
com o art. 22, XXVII, da CF (2), a União tem competência para disciplinar a matéria, mediante lei no 
sentido formal e material. Ou seja, a fixação de regras gerais de licitação e contratação em todas as 
modalidades, a alcançarem sociedades de economia mista (como a Petrobras), deve ser disciplinada pela 
União. O ato atacado criou microssistema licitatório, ordinariamente veiculado por lei, apesar de fazer 
referência à expressão “procedimento especial”. Ele descreve com detalhes as etapas do certame a ser 
realizado entre os interessados na assunção de concessão anteriormente contratada pela Petrobras. O 
relator ressaltou, a esse respeito, a similitude estrutural entre os atos que disciplinam os procedimentos 
concorrenciais, com a simplificação e inversão de fases existentes no procedimento licitatório 
atualmente em vigor, em especial no tocante à fase de negociação, uma vez que permitida a realização 
de negociações sucessivas, não apenas com o participante mais bem colocado, mas também com os 
demais. Nesse particular, o decreto exclui a tomada daquele que apresentou a melhor oferta como 
vencedor. Em síntese, o ato questionado consagrou situação de dispensa de licitação para as 
contratações de bens e serviços efetuados pelos consórcios operados pela Petrobras. O chefe do 
Executivo não se limitou a expedir regulamentação com o objetivo de promover a fiel execução de 
preceitos legais, mas afastou a lei federal de licitações mediante o decreto. Em divergência, o ministro 
Luiz Fux julgou o pedido improcedente, para assentar a constitucionalidade do decreto. Ressaltou que 
o mercado petrolífero tem especificidades, e sua sistemática é diferente da que exige licitação nos 
moldes comuns. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes seguiram esse 
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mesmo entendimento. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o ato impugnado estabelece 
regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a cessão de direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pela Petrobras. 
Além disso, a CF traz hipóteses de excepcionalidade de licitação (art. 173, § 3º) (3), bem assim a Lei 
9.478/1997 e a Lei 12.351/2010, que possibilitam tratamento diverso. E a matéria do decreto cuida de 
hipótese de tratamento diferenciado. Nesse sentido, o processo originário de concessão ou de partilha 
é feito por meio do procedimento geral licitatório, mas a cessão de contratos de exploração e produção 
de combustíveis pode ser feita sem a necessidade de novo procedimento, desde que observadas as 
condições legais. O decreto em exame não criou excepcionalidade ao procedimento geral de licitação, 
sequer regulamentou as condições possíveis para a possibilidade de cessão. Isso foi feito pelas leis 
citadas. Ele apenas regulamentou o procedimento de cessão de direitos de exploração, o que é admitido 
pela CF. O decreto, ao promover essa regulamentação, garantiu maior segurança jurídica, transparência 
e impessoalidade ao procedimento de cessão, que ocorre desde 1997, sem, contudo, afastar a Petrobras 
da competitividade do mundo privado. Não houve, portanto, excesso ou desvio no poder regulamentar 
do chefe do Executivo. Ele seguiu os parâmetros constitucionais e legais aos quais adstrito para 
disciplinar prática corriqueira no mercado de exploração de hidrocarbonetos (“farm in, farm out”), de 
modo a tornar mais efetivo o cumprimento da lei, que é o objetivo do decreto. Antes dele, essas 
operações já eram realizadas, mas com muito mais risco de favorecimento e corrupção. Em seguida, o 
ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos. (1) CF: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: (...) IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; (...) VI – dispor, mediante decreto, sobre:  a) organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;”  (2) CF: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração 
pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas 
esferas de governo, e empresas sob seu controle;”(3) CF: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. (...) § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.” ADI 
nº 5942/DF, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 

 

1.1.12. Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e repartição de ganhos 
inesperados. A Primeira Turma iniciou julgamento de ação cível originária, ajuizada pelo estado do 
Espírito Santo contra a União, na qual se alega a existência de desequilíbrio econômico-financeiro em 
contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural, em razão de erro na fórmula de cálculo, 
estabelecida em aditivo contratual, e do aumento exponencial do preço do óleo. A controvérsia envolve 
contrato celebrado em 2003 e aditado em 2005, por meio do qual o autor cedeu à ré créditos referentes 
a royalties futuros de 62,9 milhões de metros cúbicos de petróleo e 6,2 bilhões de metros cúbicos de 
gás natural, a serem pagos em parcelas mensais, nos termos de fórmula definida no ajuste. O crédito 
total foi avaliado em R$ 615.945.081,22 e adquirido pela União por R$ 350.747.412,68. O estado alega 
que, devido à grande valorização do barril do petróleo no período (275%) e a suposto erro conceitual 
na fórmula de cálculo das parcelas, as quantias pagas à União já teriam chegado a R$ 1.461.904.425,55, 
em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Sustenta a 
ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, afirmando que os “lucros” da União 
seriam maiores do que aqueles que ela auferiria caso os cerca de R$ 350 milhões tivessem sido objeto 
de aplicação financeira com remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
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Com base nisso, pede a revisão judicial do contrato, a fim de que: (a) se limite o valor devido à quantia 
paga pela União, acrescida de juros e correção monetária (R$ 971.737.412,68), determinando-se a 
devolução do excesso recebido; (b) se declare a inexistência de relação jurídica que autorize a 
continuidade dos pagamentos; e (c) a União se abstenha de promover novos descontos nas distribuições 
de royalties devidos ao estado. Quanto à natureza da operação, a União afirma não se tratar de contrato 
de mútuo, vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de simples compra e venda de ativos. Dessa 
forma, o valor entregue ao estado não seria crédito, e sim o preço de um bem, pago à vista para 
recebimento futuro e parcelado. Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição. O ministro Roberto 
Barroso (relator) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à União a restituir ao estado 
do Espírito Santo quantia correspondente à metade dos ganhos que excederam o total de face dos 
royalties cedidos contratualmente, acrescida de juros de mora e correção monetária. O relator entendeu 
ser incontroverso que o preço do petróleo disparou, gerando ganho extraordinário para a União, que 
recebeu o valor expressivamente superior ao que entregou ao estado. Enfatizou que as relações entre 
entes da federação, especialmente entre a União e Estado-membro, devem ser regidas por vetores 
constitucionais como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Salientou que nem mesmos nas relações estritamente privadas se tolera o ganho 
desproporcional decorrente de motivos imprevisíveis. O contrato firmado entre a União e o estado do 
Espírito Santo teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, o saneamento 
das contas estaduais. Nesse contexto, não se afigura legítima que sua execução imponha ao estado a 
entrega de prestações muito superiores à expectativa inicial das partes, gerando desequilíbrio entre as 
obrigações. A hipótese é, portanto, de onerosidade excessiva para o estado e de ganho desproporcional 
para a União. A fórmula de cálculo prevista no aditivo contratual, em tese, produziria um efeito 
neutralizador, pois impediria que a elevação ou a queda do preço do petróleo e do gás influíssem no 
volume a ser abatido da dívida do estado. Dessa forma, em princípio, alocava os riscos da oscilação do 
mercado sobre ambas as partes. Na prática, porém, diante do aumento exponencial no preço do barril 
de petróleo, a fórmula gerou consequência perversa. O aumento significativo dos royalties repassados 
à União não acarretou nenhum reflexo sobre o saldo devedor do estado. A cada mês, a União embolsava 
um montante muito superior, mas o débito do estado não se reduzia na mesma proporção. Diante do 
dever de cooperação e solidariedade entre os entes federados, os ganhos inesperados da União, que 
sobejam o valor de face dos royalties cedidos, devem ser repartidos de forma igualitária com o Estado-
membro. Não devem, contudo, ser integralmente deferidos ao estado por duas razões: primeiro, por 
haver fórmula contratual objeto de consenso inicial entre as partes, que gerou expectativas legítimas à 
União; e, segundo, porque a entrega de todo o excedente ao estado não corrigiria o desequilíbrio, mas 
apenas o faria recair sobre o lado oposto. Por fim, o relator considerou que não ocorreu a prescrição 
alegada pela União. Na espécie, o prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do 
contrato e, tampouco, da assinatura do aditivo. Isso porque o prejuízo apenas poderia ser constatado 
ao final da execução do ajuste, quando analisada a flutuação dos preços do petróleo e do gás, ocasião 
em que seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do 
prazo prescricional é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição 
é cinco anos, tal como previsto no Decreto 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código 
Civil. Como os repasses findaram em 12.9.2013 e ação foi proposta em 3.7.2013, não há prescrição. 
Em seguida, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes e o julgamento foi suspenso. ACO 2178/ES, 
Informativo de Jurisprudência STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 
 

1.1.13 Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Sistema de Registro de Preços. Em 
representação em face da Concorrência Pública nº 02/2019 – sob o Sistema de Registro de Preços - 
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SRP, da Prefeitura de Itapemirim, cujo objeto era a construção de casas populares, foi apontada 
irregularidade consistente na inadequação do SRP para a contratação do referido objeto – obra de 
engenharia. Analisando a questão, a área técnica observou inicialmente que, ‘’pela magnitude dos 
terrenos que receberão as construções, haja visto que a construção se dará nos terrenos dos munícipes, 
conforme objeto da licitação, a variedade de dimensões e declividades dos terrenos, bem como do tipo 
de solo, já demonstram que não é possível a padronização no objeto licitado’’. Nesse sentido, destacou 
que, ‘’ainda que a construção de casas populares não seja de alto complexidade, não se tratam de 
serviços comuns de engenharia e nem de um objeto padronizado, pois suas características são 
específicas para cada local de implantação, além de demandarem conhecimentos técnicos e a atuação 
relevante de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66’’. Analisando 
precedente trazido pela defesa para sustentar a legalidade do ato (Acórdão TCU 2600/2013- Plenário), 
os técnicos constataram que o caso paradigma na verdade tratou de contratação sob o Regime 
Diferenciado de Contratações - RDC, no qual se admite a utilização do SRP, mas, ainda assim, apenas 
para obras e serviços com características padronizadas, diferentemente do caso em comento. Além 
disso, em exame do Acórdão TCU 1381/2018-Plenário, também apontado pela defesa, constatou 
entendimento daquela Corte com o seguinte enunciado: “É cabível o registro de preços para a 
contratação de serviços de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira, a exemplo 
dos serviços de manutenção e conservação de instalações prediais, não podendo ser utilizado para a 
execução de obras”, destacando que o SRP somente pode ser utilizado para serviços comuns de 
engenharia e não para obras. O relator corroborou na íntergra o opinamento técnico, conhecendo da 
representação e acolhendo proposta de concessão de medida cautelar para suspensão do certame. A 
Primeira Câmara, deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. Decisão TC nº 152/2020 – 
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.1.14 Licitação. Adicional de Insalubridade. O exercício de atividade de auxiliar de serviços não 
implica, necessariamente, à exposição do trabalhador a agentes ou condições insalubres. O direito ao 
adicional de insalubridade requer a classificação da atividade como insalubre pela NR-15 da Portaria nº 
3214/1978, do Ministério do Trabalho, e a realização de perícia para sua determinação. Trata-se de 
representação em no Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2018, da Companhia Estadual de Transportes 
Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CeturbES, cujo objeto é a contratação de 
empresa prestadora de serviços de conservação, limpeza e copeiragem, para seus terminais e sede. 
Dentre as irregularidades, a representante alegou que ‘’a planilha de custos do edital não prevê o 
adicional de 20% 2ª CÂMARA Informativo de Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 12 de insalubridade 
em grau médio pago, em seu entender, a todos os funcionários que exercem função de auxiliar de 
serviços gerais, tomando como base a Convenção Coletiva do Trabalho da categoria’’. Analisando a 
questão, a área técnica destacou que “a própria legislação trabalhista prevê expressamente que a 
qualificação das atividades insalubres será realizada por ato normativo do Ministério do Trabalho, 
dependendo, ainda, da confecção de perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do 
trabalho’’. Dessa forma, destacou que: ‘’As atividades e operações insalubres foram, por sua vez, 
discriminadas pelo Ministério do Trabalho através da NR -15 da Portaria nº 3.214/1978 cujas 
disposições revelam claramente a necessidade de perícia para determinar a incidência ou não de 
insalubridade, de modo que o simples exercício de atividade de auxiliar de serviços não implica, 
necessariamente, a exposição do trabalhador a agentes ou condições insalubres’’. Nesse sentido, os 
técnicos concluíram que ‘’o edital seguiu os regramentos legais que o caso reclama, sendo que a 
incidência do adicional de insalubridade a todos os auxiliares de serviços gerais, tal qual como requer o 
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Representante, com base na CCT 2017/2018 afronta os dispositivos legais supramencionados. Mais, 
ainda, quando se quer impor tal incidência às licitações públicas para prestação de serviços de limpeza’’. 
Conforme o exposto, o relator, acompanhando o entendimento técnico, considerou improcedente a 
representação. A Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, segundo o voto do relator. Acórdão TC nº 
1792/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  
 
1.1.15 Licitação. Medicamento. Preço. A compra de medicamentos deve ser precedida de ampla 
pesquisa de mercado, que contemple distribuidores, consultas a aquisições de outras secretarias de 
saúde e ao Banco de Preços em Saúde - BPS do Ministério da Saúde, tendo como preço máximo o 
estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. Tratam os autos de 
Auditoria Ordinária que teve por objetivo fiscalizar aquisições de medicamentos da assistência 
farmacêutica da atenção básica nos municípios de Marataízes, Presidente Kennedy e São Mateus. 
Dentre as inconsistências, a equipe técnica relatou que, nos processos de aquisição realizados pelo 
município de Marataízes, os gestores foram omissos quanto à realização prévia de pesquisa de preço 
que serviria de parâmetro para os certames, eis que não houve orçamentos de empresas privadas e o 
município ainda estabeleceu um percentual de desconto sobre a tabela CMED, sem apresentar a 
metodologia de cálculo que pudesse comprovar que o percentual aplicado é o praticado no mercado. 
Anuindo ao entendimento técnico, o relator esclareceu que os preços divulgados pela CMED não 
servem de parâmetro para referência de aquisições públicas de medicamentos, eis que não são 
elaborados para refletir valores de mercado, mas para regular os preços de medicamentos no país. Dessa 
forma, sustentou que as compras de medicamentos devem ser balizadas pelos preços praticados no 
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. Nesse sentido, mencionou entendimento 
desta Corte de Contas extraído do Acórdão TC nº 446/2017, segundo o qual a compra de 
medicamentos deve, sempre que possível, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e 
das entidades da Administração Pública, além da pesquisa de preços realizada com fornecedores no 
mercado, destacando-se o importante banco de informações para a pesquisa de preço, que é o Banco 
de Preços em Saúde – BPS, criado pelo Ministério da Saúde. No que tange à responsabilização pela 
irregularidade em comento, considerando que o acórdão mencionado é posterior ao caso concreto 
analisado, o relator decidiu por afastá-la e expedir determinação para que seja estabelecido, como 
procedimento operacional padrão na compra de medicamentos, a ampla pesquisa de mercado que 
contemple distribuidores, consultas a aquisições de outras Secretarias de Saúde e ao Banco de Preços 
em Saúde - BPS, do Ministério da Saúde, tendo como preço máximo os estabelecidos pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. A Segunda Câmara, à unanimidade, decidiu nos 
termos do voto do relator. Acórdão TC 1628/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf. 

 
 

1.1.16 Licitação. Medicamento. Desoneração de ICMS. Em edital de licitação para compra de 
medicamentos deve ser prevista a apresentação de propostas de preços já desoneradas do ICMS, para 
operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único do Convênio nº 
87/02 do Confaz. Tratam os autos de Auditoria Ordinária que teve por objetivo fiscalizar aquisições 
de medicamentos da assistência farmacêutica da atenção básica nos municípios de Marataízes, 
Presidente Kennedy e São Mateus. Dentre as inconsistências, a equipe técnica constatou a aquisição de 
medicamentos pelo município de Marataízes sem a devida desoneração de ICMS, prevista no Convênio 
Confaz nº 87/2002, permitindo vantagens indevidas aos fornecedores. Segundo a área técnica, a 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 20 de 66 

jurisprudência consolidada neste Tribunal dispõe que se deve incluir, no edital ou no termo de dispensa, 
cláusula específica relativa à aplicação do referido convênio ou de outras normas que impliquem 
desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, a publicidade e a 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Nesse sentido, o relator observou 
que “é plausível que a ausência de menção expressa ao desconto do ICMS no edital pode gerar uma 
desigualdade entre as empresas licitantes, quando da apresentação das propostas, uma vez que alguns 
licitantes, em razão da ausência de menção expressa quanto à desoneração, podem apresentar suas 
propostas com a incidência do ICMS, enquanto outros podem apresentar a proposta desonerada, ou 
seja, ocasiona uma seleção de proposta menos vantajosa para a Administração e também dano ao 
erário”. Nesses termos, o relator decidiu por manter a irregularidade, com aplicação de multa, bem 
como por expedir determinação para que seja exigido, de maneira expressa nos editais de licitações a 
apresentação das propostas de preços já desoneradas do ICMS as operações realizadas com os fármacos 
e medicamentos relacionados no Anexo Único do Convênio 87/02, do Confaz. A Segunda Câmara, à 
unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Acórdão TC – 1628/2019- Segunda Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf. 

 
1.1.17. Licitação. Cooperativa. Tratamento diferenciado. Direito de Preferência. Receita bruta. 
Para fim de enquadramento nos parâmetros de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, 
com a consequente vantagem de desempatar licitações (art. 44 da LC 123/2006 c/c art. 34 da Lei 
11.488/2007), a receita bruta de uma cooperativa abrange toda a renda que contabiliza, como pessoal 
jurídica, em decorrência da prestação de serviços contratados por terceiros não associados. Acórdão nº 
300/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.18 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Princípios do bis in idem. Suspensão 
temporária. Licitação. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando as sanções de 
inidoneidade e suspensão para licitar, previstas no art. 46 da Lei 8.443/1992 e no art. 83, inciso III, da 
Lei 13.303/2016, respectivamente, são aplicadas em relação ao mesmo contexto fático, pois a primeira 
contém em si própria os efeitos da segunda, afastando, na prática, a cumulatividade. Acórdão nº 
300/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.19 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. Referência. 
Sicro. Sinapi. Simultaneidade. Na análise de economicidade de contrato de obra pública, é preferível 
o uso de uma única fonte de referência. Contudo, não há vedação ao uso simultâneo de diferentes 
sistemas de custos, especialmente nos casos de fontes oficiais de consulta, como o Sicro e o Sinapi, 
bastando que a composição de referência seja compatível com as condições de execução da obra e as 
especificações de projeto. Acórdão nº 304/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.20 Representação. Licitação. Pregão Presencial. Ausência de Disponibilização de Edital. 
Não Observância do Prazo. Mínimo de Publicidade. Direcionamento. Multas.  O TCE 
conheceu de Representação oriunda da Ouvidoria do Tribunal acerca de irregularidades em Pregão 
Presencial da Prefeitura Municipal de Içara. Da análise resultou em aplicação de multa ao secretário de 
administração e à pregoeira à época dos fatos por: a) ausência de disponibilização do Edital de Pregão 
Presencial; b) Não observância do prazo mínimo de publicidade do Edital de Pregão Presencial; e c) 
Direcionamento no Pregão Presencial. Tratam-se de autos de Representação que versa sobre a 
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contratação de empresa para implantação de sistema de telefonia digital (PABX), realizada pela 
Prefeitura Municipal de Içara. Acerca da primeira irregularidade apontada, qual seja, ausência de 
disponibilização do Edital de Pregão Presencial, foi verificado que não houve “indicação expressa do 
local de obtenção do seu texto integral, contrariando o disposto no art. 21, § 1º, da Lei nº 8.666/93. E 
ainda, que para obter acesso à documentação, as empresas interessadas tiveram que encaminhar e-mail 
solicitando o conteúdo do edital, em desrespeito à exigência contida no art. 8º da Lei federal nº 
12.257/2011(Lei de Acesso à Informação)”. Sobre essa questão, o Relator mencionou o disposto no 
Prejulgado nº 2140 do Tribunal, segundo o qual, “estas divulgações, devem contar, no mínimo, as 
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados (inciso IV, do §1º do art. 8º), sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), na forma estabelecida pelo §2º, da Lei n. 
12.527/2011”. O Relator reforçou que as informações não constaram dos avisos publicados nos jornais, 
“sendo essa omissão a causa da irregularidade em questão, na forma estabelecida pelo § 1º do art. 21 
da lei de licitações”. Tal fato resultou na aplicação de multa aos responsáveis devido “à ausência de 
disponibilização do edital no site oficial da Prefeitura, em afronta ao estabelecido na lei de acesso à 
informação, caracterizam ofensa ao princípio da publicidade, pois, conforme ressaltado pelo MPC, a 
necessidade de comparecimento à sede da Prefeitura para solicitação de cópia do edital não se mostra 
razoável, principalmente considerando possíveis interessados situados em localidades distantes”, na 
forma prevista pelo art. 70,inciso II da Lei Complementar nº 202/2000, diante do desrespeito ao 
princípio da publicidade pelas normas mencionadas e, ainda, pelo art. 37, caput, da Constituição Federal 
e art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. Sobre a não observância do prazo mínimo de publicidade do Edital, 
o Relator apontou o desrespeito ao disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº10.520/02, uma vez que a 
sessão de abertura dos envelopes relativos ao Edital de Pregão Presencial nº 30/2015 ocorreu em prazo 
inferior à estipulação legal. Ainda destacou a observação do Ministério Público de Contas de que “muito 
embora o aviso de licitação tenha sido publicado em 07.04.2015, verifica-se que a efetiva 
disponibilização do edital aos interessados em participar do certame ocorreu apenas entre os dias 14 e 
17 de abril de 2015 – datas em que o edital fora encaminhado via e-mail –, de modo que a contagem 
do prazo deveria ter iniciado em 17.04.2015”. Sobre o direcionamento no Pregão Presencial, a 
representação noticiou um possível direcionamento no Pregão, “levando em conta especificações 
excessivas do edital quanto aos equipamentos de telefonia, e, especialmente, a constatação de que a 
Prefeitura Municipal de Içara, anteriormente ao certame licitatório, realizou empenhamento e 
pagamento (Empenho nº 11/2016) à empresa, de acordo com dados constantes do sistema e-Sfinge, 
para ‘identificação dos serviços necessários’, prestando consultoria na área de tecnologia da informação 
e comunicação”, observou o Relator. Da mesma forma, o Relator observou que o exame da 
documentação acostada aos autos, relativa à sessão pública do Pregão Presencial “que apenas a empresa 
vencedora participou do certame e apresentou proposta. Isso, apesar de 14 empresas terem solicitado 
o edital por e-mail. Além disso, o excessivo detalhamento contido no Termo de Referência, a ausência 
de disponibilização do edital e não observância do prazo mínimo de sua publicidade, indicam o 
direcionamento do certame licitatório, na forma defendida nos pareceres exarados, caracterizando 
afronta ao princípio da isonomia, o qual assegura igualdade de condições a todos os possíveis 
concorrentes, impedindo que os editais contenham exigências prescindíveis à execução do objeto 
licitado, na forma estabelecida pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 36 da Lei federal 
nº 8.666/93”. Assim sendo, o Relator entendeu, pelas razões expostas, “que o edital na forma como 
foi elaborado, aponta a um indevido direcionamento da licitação a determinada empresa, caracterizando 
ainda, ofensa ao princípio da competitividade estabelecido no citado art. 3º e art. 40, inciso I, da lei de 
licitações”. @REP – 18/00163506, Informativo de Jurisprudência de TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
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1.1.21. Licitação. RDC. Contratação integrada. Obras e serviços de engenharia. Metodologia. 
Enquadramento. Para o enquadramento de obra ou serviço de engenharia no regime de contratação 
integrada do RDC, consoante a hipótese do art. 9º, inciso II, da Lei 12.462/2011, a “possibilidade de 
execução com diferentes metodologias” deve corresponder a diferenças metodológicas em ordem 
maior de grandeza e de qualidade, capazes de ensejar efetiva concorrência entre propostas, de forma a 
propiciar soluções vantajosas e ganhos reais para a Administração e a justificar os maiores riscos 
repassados ao particular. Acórdão nº 356/2020, Boletim de Jurisprudência TCU nº 299, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.22 Licitação. Licitação de técnica e preço. Critério. Vínculo empregatício. Proposta técnica. 
Pontuação. A exigência sem a devida motivação, para fins de pontuação das propostas técnicas, de 
prova de vínculo trabalhista de profissionais com a licitante contraria o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e os arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, ambos da Lei 8.666/1993, por restringir 
indevidamente o caráter competitivo do certame. Acórdão nº 364/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 299, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.23 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Medicamento. Preço de 
Mercado. Referência. É válida a utilização do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde 
(BPS) como referência de preços de medicamentos para fins de quantificação de sobrepreço e 
superfaturamento, desde que balizada por critérios adequados, que aproximem a pesquisa à contratação 
analisada. Acórdão nº 1229/2020. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.1.24 Licitação. Pregão. Princípio da Segregação das Funções. Princípio da Moralidade. 
Pregoeiro. Equipe de Apoio.  A participação de servidor na fase interna do pregão eletrônico (como 
integrante da equipe de planejamento) e na condução da licitação (como pregoeiro ou membro da 
equipe de apoio) viola os princípios da moralidade e da segregação de funções. Acórdão nº 1278/2020, 
. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a partir de 
dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes a data limite para apresentação de 
proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta se referir (art. 40, inciso XI, da 
Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001; e art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal.. Auditorias realizadas utilizando a sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada 
(FOC), tendo por escopo verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha 
rodoviária federal administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 
identificaram, entre outros achados, “falhas no reajustamento de preços contratuais”, consistentes na 
divergência entre as cláusulas que regiam o reajustamento dos preços e a metodologia efetivamente 
adotada pelo Dnit. Em regra, os contratos adotavam como início do prazo de um ano para o 
reajustamento a data-limite para apresentação da proposta, ao mesmo tempo em que a fórmula prevista 
no contrato para o cálculo do reajustamento considerava “como data-base inicial para o índice de preço o mês 
do orçamento do Dnit”. Na prática, os reajustamentos eram realizados após decorrido um ano da data do 
orçamento. As equipes de fiscalização apontaram que os contratos teriam sido reajustados de modo 
antecipado, em período inferior ao fixado no edital da licitação e no instrumento contratual decorrente. 
A unidade instrutiva formulou então proposta de determinação ao Dnit para que a entidade revisasse 
seu edital-padrão e anexos, estabelecendo que o marco inicial para a contagem do prazo de 
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reajustamento fosse a data do orçamento do Dnit, e não a data da proposta. Em seu voto, divergindo 
parcialmente da unidade técnica, o relator assinalou que a interpretação sistemática das normas que 
regem a matéria (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001 e art. 40, 
inciso XI, da Lei 8.666/1993), bem como a jurisprudência do TCU (Acórdão 424/2005 Plenário e 
Acórdão 1941/2006 Plenário), acenam no sentido de que o reajustamento é devido após transcorrido 
um ano, contado a partir de dois possíveis termos iniciais: a data-limite para apresentação da proposta 
ou a data do orçamento a que a proposta se referir. E frisou: “essas duas alternativas são excludentes”. Para 
ele, além de a redação das cláusulas contratuais que tratavam do reajustamento mostrar-se “ambígua e 
conflitante com a legislação”, a observância literal do disposto nos editais e nos contratos poderia acarretar 
ônus indevido às contratadas, que teriam de manter os preços de suas propostas por prazos muito 
superiores a um ano, tendo em vista a defasagem da data-base do orçamento do Dnit em relação à data 
de apresentação das propostas. Segundo o relator, a situação descrita “se constitui mais em uma falha contida 
nas cláusulas editalícias e contratuais do que em uma irregularidade no procedimento de reajustamento efetivamente 
realizado pelo Dnit”. Em relação à proposta de determinação ao Dnit, formulada pela unidade instrutiva, 
o relator ponderou que, no julgamento de uma das fiscalizações que compuseram a FOC, o Tribunal 
já havia prolatado, mediante o Acórdão 1016/2019 Plenário, a seguinte deliberação diante do mesmo 
achado em questão: “(...) determinar à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais que, no 
prazo de 60 dias, revise o conteúdo de seu edital padrão e anexos no que tange aos critérios de reajuste, devendo uniformizar 
e compatibilizar as cláusulas do edital com a fórmula de reajuste no que se refere ao marco inicial adotado para a contagem 
do prazo, quer seja a data prevista para apresentação da proposta ou a data do orçamento do DNIT a que essa proposta 
se referir, em observância ao art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993”. A despeito de a determinação ter sido 
endereçada apenas à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais, a resposta da 
autarquia em atendimento à deliberação evidenciou, para o relator, que já teriam sido adotadas medidas 
também no âmbito das coordenações de sede do Dnit, nos seguintes termos: “a Coordenação-Geral de 
Manutenção e Restauração Rodoviária esclareceu que a Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações havia promovido 
alterações na minuta de edital de pregão de prestação de serviços comuns de engenharia. Dentre as alterações, solicitou-se 
à Procuradoria Federal Especializada parecer quanto à alteração do reajuste ‘a partir do mês-base/data-base do 
orçamento constante do Edital e seus anexos’ e optou-se por inserir a fórmula de reajuste na minuta de termo de referência 
padrão”. Destarte, o relator considerou desnecessária nova determinação com teor semelhante ao do 
Acórdão 1016/2019-TCU-Plenário, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 
83/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 384, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm. 

 

1.1.26. Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública municipal.  
Em Consulta, o Prefeito de São Francisco de Goiás apresentou indagações a respeito dos serviços de 
reordenação e manutenção luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, quais sejam: (a) 
possibilidade de classificação como serviço comum e contratação por pregão presencial; (b) se a 
prestação de serviços pode ser considerada como de caráter continuado; (c) se é possível condicionar 
o pagamento à efetiva redução dos valores despendidos com a iluminação pública após a reordenação 
luminotécnica e (d) se o pagamento poderá ser realizado mediante as receitas auferidas pela 
Contribuição para Iluminação Pública (CIP). O Revisor apresentou proposta de voto com base na Lei 
nº 8.666/93, na RN nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na ABNT 
NBR nº 5101/2018, corroborando com a manifestação da SFOSEng. Em relação ao questionamento 
(a) afirmou ser possível a realização de Pregão Presencial para os serviços de reordenação (adequação) 
e manutenção luminotécnica, com base nos itens IV a VI da resposta ao AC-CON nº 09/2011, que 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2005&numero=424&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2006&numero=1941&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2019&numero=1016&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A83%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A83%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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trata da possibilidade de utilização do pregão para obras e serviços de engenharia em geral. Contudo, 
salientou que os objetos não devem ser licitados conjuntamente, posto que na reordenação há a 
contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da iluminação 
pública, e na manutenção há a contratação para execução. Em resposta ao item (b) concluiu que os 
serviços de reordenação (adequação) da iluminação pública não são considerados de caráter continuado, 
por estarem relacionados à execução de serviços discriminados em projeto específico, com finalidade 
própria e fim determinado. Pontuou, entretanto, que os serviços de manutenção possuem caráter 
continuado, por serem executados de forma rotineira e permanente e serem essenciais para a integridade 
do patrimônio público. Em relação ao questionamento (c) afirmou que, no âmbito da Lei nº 8.666/93, 
não é possível condicionar o pagamento desse tipo de serviço à aferição da respectiva redução dos 
valores despendidos com a iluminação pública. Por fim, em resposta ao item (d) considerou que os 
contratos administrativos relativos à prestação de serviços de reordenação e manutenção da iluminação 
pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser pagos com recursos provenientes da arrecadação da 
CIP/COSIP, enquanto pendente o julgamento do RE nº 666.404-RG no STF. A proposta de Voto foi 
aprovada por unanimidade Acórdão-Consulta nº 00002/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 19, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 

 

1.1.27 Enunciado de Súmula nº 08/19. “Admite-se a inexigibilidade do procedimento licitatório para 
contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade dos serviços 
técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93”. Enunciado de 
Súmula nº 08/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 

 
1.1.28 Enunciado de Súmula nº 09/19. “Admite-se a inexigibilidade do procedimento licitatório para 
contratação de serviços contábeis pela Administração Pública com base na singularidade dos serviços 
técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93”. Enunciado de 
Súmula nº 9/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.1.29. Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição dos 
requisitos dos cargos oferecidos. O TCMGO, em análise de Edital de Concurso Público, realizado 
pelo município de Mutunópolis, deferiu medida cautelar pleiteada pela Secretaria de Atos de Pessoal, 
com vistas a determinar a imediata suspensão do certame. No exame dos elementos ensejadores da 
concessão da tutela provisória, considerou que as irregularidades, se não sanadas conduziriam à 
nulidade do processo ou implicariam em reais prejuízos aos candidatos, à Administração Municipal e 
haveria consequente dano ao interesse público. Pontuou que o poder público é livre para estabelecer 
as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 
candidatos. Após estudo preliminar, foram detectadas diversas irregularidades no edital. O Relator 
estabeleceu prazo para que os responsáveis apresentassem a legislação pertinente com as correções 
necessárias ou comprovassem as providências relativas à retificação do edital, nos seguintes pontos: (a) 
ausência de área de formação específica na legislação municipal que cria o cargo de professor; (b) 
divergência entre a Lei Municipal nº. 795/2011 e o edital referente ao requisito de escolaridade previsto 
para investidura no cargo de Auxiliar de Secretária; (c) ausência de previsão para a devolução da taxa 
de inscrição nas hipóteses de pagamento fora do prazo ou em duplicidade no concurso público; (d) 
inexistência de vagas destinadas ao cadastro de reserva técnica e (e) incompatibilidade entre os 
vencimentos dos cargos ofertados com o explicitado no edital. O Voto foi aprovado por unanimidade 

https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
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Acórdão nº 00434/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  

 
1.1.30. Pregão Eletrônico -Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato. Foi 
instaurada Tomada de Contas Especial, em razão da constatação de superfaturamento, no valor de R$ 
882.800,00, no contrato celebrado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a aquisição de 2.500 
notebooks, destinados a professores da rede municipal de educação. O Relator considerou irregulares 
as contas de responsabilidade dos Secretários de Educação e de Licitações e Compras do município; 
do gestor do contrato; do pregoeiro e da empresa contratada, além de imputar débito solidário do valor 
pago a maior. Entendeu ter havido descumprimento aos art. 63 e 64 da Lei nº 4.320/64, e das 
disposições contidas no art. 40, X, §2º, II, e 48 c/c arts. 43, IV, 66, 70 e 96, I, todos da Lei nº 8.666/93. 
Constatou, ademais, as seguintes irregularidades: restrição ao caráter competitivo da licitação; (a) 
ausência de nova publicação do ato convocatório; e (b) reabertura do prazo inicialmente estabelecido, 
após as alterações promovidas; (c) não cumprimento pela licitante vencedora da exigência de possuir 
central telefônica própria para abertura de chamadas técnicas; e (d) desclassificação indevida de 
licitantes por não apresentarem amostra no prazo exigido. Determinou a aplicação de multas ao 
pregoeiro e ao Secretário Municipal de Educação, por descumprimento ao §4º do art. 21 da Lei nº 
8.666/93 e dos arts. 3º, IV e 4º, VII e XI da Lei nº 10.520/02. Entendeu que o simples “atesto” do 
Chefe do Executivo Municipal para a realização do procedimento licitatório não possui materialidade 
suficiente para inseri-lo na cadeia causal das irregularidades constatadas, independente da teoria adotada 
(seja a da causalidade adequada ou a da interrupção do nexo causal), nos termos do decidido pelo 
TCMGO nos Acórdãos nº 06715/17 e 02179/2018. Por fim, recomendou à Administração Municipal 
de Aparecida de Goiânia que em licitações futuras, abstenha-se de promover a excessiva descrição de 
características técnicas dos itens no termo de referência a ser veiculado, por serem incompatíveis com 
o pregão e poderem ser interpretadas como direcionamento da licitação. O voto foi aprovado por 
maioria qualificada. Acórdão nº 00828/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.1.31. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Chamamento público. 
Princípio da isonomia. O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é 
ato administrativo de chamamento público de prestadores de serviços que satisfaçam determinados 
requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se oferecer a todos igual oportunidade de 
se credenciar. Acórdão nº 436/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.32. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Edital. Documentação. Prazo. Princípio da 
razoabilidade. Na elaboração dos avisos de credenciamento, a escolha do prazo entre a publicação do 
edital e a entrega dos documentos deve guiar-se pelo interesse público e pelo princípio da razoabilidade, 
considerando as peculiaridades do objeto, a urgência da contratação, a extensão da documentação a ser 
apresentada e, ainda, a necessidade de atrair número de interessados que represente o universo do 
mercado. Acórdão nº 436/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos 
 
1.1.33. Licitação. Participação. Restrição. Princípio da Isonomia. Atividade econômica. 
Regime tributário. Desoneração. Não viola o princípio da isonomia a participação de pessoa jurídica 
enquadrada no regime de desoneração tributária previsto na Lei 12.546/2011 em licitação cujo objeto 
caracteriza atividade econômica distinta da atividade principal que vincula a empresa ao referido regime. 

https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
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Acórdão nº 437/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.34. Desestatização. Parceria público-privada. Mineração. Alienação. Empresa estatal. 
Direito de minas. Consulta. A alienação de direitos minerários de empresas estatais, mediante 
contratos de parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura qualificados no 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), configura espécie de desestatização, nos termos da Lei 
13.334/2016, e é, portanto, alcançada pelo rito de fiscalização previsto na IN-TCU 81/2018. Acórdão 
nº 443/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.35. Direito à saúde e o dever de o Estado fornecer medicamento. O Plenário, em conclusão 
e por maioria, ao apreciar o Tema 6 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia o dever de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave 
sem condições financeiras para comprá-lo (Informativos 839 e 841). No caso, estado-membro havia 
sido condenado a fornecer medicação para tratamento de doença grave. Na decisão judicial atacada, o 
ente havia alegado que privilegiar o atendimento de um único indivíduo comprometeria políticas de 
universalização do serviço de fornecimento de fármacos, em prejuízo dos cidadãos em geral. Dessa 
forma, debilitaria investimentos nos demais serviços de saúde e em outras áreas, como segurança e 
educação. Além disso, violaria a reserva do possível e a legalidade orçamentária. O Tribunal entendeu 
que, em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante de lista do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Porém, no caso concreto, o medicamento foi posteriormente incorporado à 
referida lista, o que atrai a negativa de provimento do recurso. O ministro Marco Aurélio (relator) 
salientou que o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento 
de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos 
de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da 
imprescindibilidade (adequação e necessidade), da impossibilidade de substituição e da incapacidade 
financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos 
dos arts. 1.649 a 1.710 do Código Civil (CC) e assegurado o direito de regresso. De acordo com o 
ministro Roberto Barroso, para que seja, excepcionalmente, admitido o fornecimento de medicamento 
não constante da lista do SUS, devem ser observados cinco requisitos cumulativos: (a) incapacidade 
financeira de arcar com o custo correspondente; (b) demonstração de que a não incorporação do 
medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (c) inexistência de substituto 
terapêutico incorporado pelo SUS; (d) comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da 
medicina baseada em evidências; e (e) a propositura da demanda necessariamente em face da União, 
responsável por decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos ao SUS. Para o ministro 
Alexandre de Moraes, na hipótese de pleito judicial de medicamentos, não previsto em listas oficiais 
e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), independentemente do seu alto custo, a 
tutela judicial será excepcional e exigirá, previamente, inclusive para a análise de medida cautelar, os 
seguintes requisitos: (a) comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio; (b) 
existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento e elaborado pelo perito de 
confiança do magistrado e fundamentado na medicina de evidências; (c) certificação pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) tanto da existência de 
indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado quanto da inexistência de substituto 
terapêutico incorporado pelo SUS; e (d) atestado emitido pela Conitec no sentido da eficácia, segurança 
e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do 
requerente, no prazo máximo de 180 dias. A ministra Rosa Weber salientou que, no caso de litígio 
judicial por medicamentos não incorporado pelo SUS, inclusive os de alto custo, o Estado terá a 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2529%2520NUMATO%253A81%2520NUMANOATO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252CNUMATOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8a500a50-6ace-11ea-b7ed-89fb94ae59a8
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo839.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo841.htm
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obrigação de fornecê-los, em caráter excepcional, desde que comprovados, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva do ofício 
do agente público por parte do julgador; (b) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado, expedido por médico integrante da rede pública, da imprescindibilidade ou da 
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos 
fornecidos pelo SUS; (c) indicação do medicamento por meio da Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou da Denominação Comum Internacional (DCI); (d) incapacidade financeira do cidadão de 
arcar com o custo do medicamento prescrito; (e) existência de registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento; e (f) veiculação da demanda, preferencialmente, por 
processo coletivo estrutural, de forma a conferir máxima eficácia ao comando de universalidade que 
rege o direito à saúde e ao diálogo interinstitucional. A ministra Cármen Lúcia e o ministro Luiz Fux 
reservaram-se a estabelecer requisitos para o fornecimento excepcional de medicamentos no momento 
em que o colegiado debater a tese de repercussão geral. O ministro Ricardo Lewandowski enfatizou 
que, para que se possa fornecer medicamento que não conste do rol da Anvisa, seria preciso: (a) 
confirmação do alto custo do fornecimento do tratamento requerido pelo interessado, bem como da 
impossibilidade financeira do paciente e da sua família para custeá-lo; (b) comprovação robusta da 
necessidade do fornecimento do medicamento por meio de laudo técnico oficial para evitar o 
agravamento do quadro clínico do interessado; (c) indicação de inexistência de tratamento oferecido 
no âmbito do SUS ou de que o tratamento oferecido não surtiu os efeitos esperados, de modo que a 
medicação sem registro na Anvisa seja a única forma viável de evitar o agravamento da doença; (d) 
prévio indeferimento de requerimento administrativo ou ausência de análise em tempo razoável pelos 
entes políticos demandados para o início ou continuidade do tratamento de saúde; (e) que o 
medicamento tenha sua eficácia aprovada por entidade governamental congênere à Anvisa; (f) ausência 
de solicitação de registro do medicamento na Anvisa ou demora não razoável do procedimento de 
análise pela agência reguladora federal. No entanto, não poderiam ser autorizados o custeio de 
medicamentos expressamente reprovados pela Anvisa ou de produtos legalmente proibidos; e (g) 
determinação de que o interessado informe, periodicamente, por meio de relatórios médicos e exames 
comprobatórios de controle da doença, a evolução do tratamento de modo a comprovar sua eficácia e 
justificar sua manutenção. Para o ministro Gilmar Mendes, nos casos excepcionais é imprescindível que 
haja instrução processual, com ampla produção de provas, para que não ocorra a produção padronizada 
de iniciais, contestações e sentenças – peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as 
especificidades do caso concreto, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e 
coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde –, privilegiando, na medida do possível, as políticas 
públicas existentes e o acionamento prévio da Administração Pública, via pedido administrativo. 
Quanto à necessidade financeira, o juiz deverá verificar o caso, segundo a prova dos autos, levando em 
consideração as condições de vida do autor da ação e os custos do tratamento almejado. Vencido, em 
parte, o ministro Edson Fachin, que deu parcial provimento ao recurso. Acolheu a alegação de que o 
estado-Membro recorrente não poderia ser condenado a custear sozinho o medicamento, por tratar-se 
de dispensação excepcional. Ressaltou a necessidade de a União compor o polo passivo da ação. 
Segundo o ministro, as tutelas condenatórias visando à dispensa de medicamento ou tratamento ainda 
não incorporado à rede pública devem ser, preferencialmente, pleiteadas em ações coletivas ou 
coletivizáveis, de forma a conferir-se máxima eficácia ao comando de universalidade que rege o direito 
à saúde. A tutela de prestação individual não coletivizável deve ser excepcional. Desse modo, para seu 
implemento, é necessário demonstrar não apenas que a opção diversa daquela disponibilizada pela rede 
pública decorre de comprovada ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente para o seu 
caso, mas também que há medicamento ou tratamento eficaz e seguro, com base nos critérios da 
medicina baseada em evidências. Para aferir tais circunstâncias na via judicial, propôs os seguintes 
parâmetros: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva de ofício do agente 
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público por parte do julgador; (b) subscrição realizada por médico da rede pública ou justificada 
impossibilidade; (c) indicação do medicamento por meio da DCB ou DCI; (d) justificativa da 
inadequação ou da inexistência de medicamento ou tratamento dispensado na rede pública; e (e) laudo, 
formulário ou documento subscrito pelo médico responsável pela prescrição, em que se indique a 
necessidade do tratamento, seus efeitos e os estudos da medicina baseada em evidências, além das 
vantagens para o paciente, comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou tratamentos 
fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de 
repercussão geral em assentada posterior. RE 566471/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
969, disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 

 
1.1.36 Contrato Administrativo. Preço Global. Sobrepreço. Na contratação por menor preço global, o que 
dever ser avaliado para fins de verificação de dano ao erário é a compatibilidade ou não do preço global praticado 
com o preço de mercado, não sendo adequada a análise individualizada de itens de custo de planilha de preços 
para tal finalidade. Acórdão TC nº 121, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 

 

1.2. Pessoal.  
1.2.1. Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso 
extraordinário. STF. É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 
8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU não deve determinar a cessação do pagamento quando a 
incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de 
efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 630/2020 – Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

1.2.2. Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 
processual. Ato sujeito a registro. Princípios de boa-fé. A comunicação processual ao interessado 
sobre ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a aplicação da Súmula TCU 
106, para fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento, não se 
pode alegar desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse caso, o termo 
inicial para devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do 
contraditório e da ampla defesa, e não a data de ciência do acórdão que julgou o ato. Acórdão nº 
202/2020 - Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.2.3. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. Versamos autos sobre Representação em face de 
edital de concurso público, promovido por Prefeitura Municipal, notadamente em razão de dois 
apontamentos: a) a remuneração do cargo de Técnico em Radiologia ter sido fixada em valor inferior 
ao piso legal estabelecido na Lei n. 7.394, de 1985; e b) a ausência de previsão no edital do pagamento 
dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos profissionais nominados, “em razão dos perigos 
inerentes à profissão”, e por se tratar de imposição decorrente da Lei n. 7.394, de 1985. O relator, 
conselheiro Gilberto Diniz, elucidou que o art. 16 da Lei n. 7.394, de 1985, prevê que “o salário mínimo 
dos profissionais que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) 
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) 
de risco de vida e insalubridade”. Alteou que o dispositivo legal mencionado foi objeto de medida 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/s%25C3%25BAmula%2520106/%2520/sinonimos%253Dtrue?uuid=954648d0-5411-11ea-898d-f1ce5e14f180
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/s%25C3%25BAmula%2520106/%2520/sinonimos%253Dtrue?uuid=954648d0-5411-11ea-898d-f1ce5e14f180
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7394.htm
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cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) n. 151, e que, in casu, a despeito da decisão proferida, a manutenção dos 
critérios estabelecidos pela lei não vincula a remuneração de pessoal do serviço público, uma vez que, 
nos termos do inciso XIII do art. 37 da Constituição da República, é vedada a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público.  Salientou que, caso os Estados-membros e Municípios da Federação brasileira fossem 
obrigados a observar a remuneração estabelecida por lei federal para os servidores integrantes de seus 
quadros de pessoal, a própria oferta de serviços públicos essenciais poderia se tornar inviável, em 
virtude da diferente realidade orçamentária e financeira dos entes federados brasileiros, e que, ademais, 
o aumento de remuneração de servidores não pode ocorrer pela mera vinculação a piso salarial 
estabelecido em lei federal, em virtude das exigências constitucionais alusivas ao aumento de despesas 
com pessoal, consoante prescreve o art. 169 da Constituição da República. Nessas circunstâncias e em 
consonância com entendimento que a relatoria tem adotado em casos análogos, a exemplo da Denúncia 
n. 958221 e do Edital de Concurso Público n. 986534, não vislumbrou a irregularidade representada, 
nesse particular. Na mesma linha, ainda mantendo coerência com entendimento previamente adotado, 
relativamente ao pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos profissionais 
técnicos em radiologia, considerou improcedente o fato representado, pois o § 3º do art. 39 
da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, excluiu 
a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público. Diante do exposto, 
votou pela improcedência dos apontamentos representados, sendo acompanhado por unanimidade. 
Representação nº 1077134, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 
1.2.4 Diárias. Prefeito Municipal. Ausência parcial de documentação. Elementos objetivos que 
permitem demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações. Ressalva. Controle 
Interno. Ausência de comprovação da falha na fiscalização. Procedência parcial. Tratam os 
autos da Tomada de Contas Extraordinária instaurada em razão da Comunicação de Irregularidade 
encaminhada pela então Coordenadoria de Fiscalização Municipal, que aponta pagamentos de diárias 
nos exercícios de 2014 e 2015 pelo Município ao então gestor municipal. Inicialmente, considera-se 
necessário analisar o teor da legislação local que trata das diárias aplicáveis aos servidores e agentes 
políticos do Poder Executivo do Município. No caso da Lei Municipal, observa-se que o seu art. 1º 
previu o pagamento de diárias ao Chefe do Poder Executivo e a Lei Municipal atualizou os valores. Ao 
contrário do alegado pelo interessado, os Decretos Municipais regulamentaram as diárias para os 
servidores municipais, neles não incluídos os agentes políticos. Não poderiam os decretos preverem 
diárias ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, uma vez que possuíam legislação de regência própria. No caso, 
aplica-se o princípio da especialidade da norma, uma vez que tanto a Lei Municipal e suas alterações, 
que trata do Prefeito e do Vice-Prefeito, quanto o Estatuto dos Servidores permanecem em vigor. Logo, 
o correto teria sido aplicar aos gestores a legislação específica e aos servidores os decretos. Outra 
irregularidade destacada pelo Comunicado está relacionada com a ausência de comprovação das viagens 
e do respectivo interesse público. Todavia, considerando que o gestor comprovou mais de dois terços 
dos deslocamentos impugnados, tem-se que estão presentes os elementos objetivos que permitem 
demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações em relação às demais despesas para ressalvar 
a ausência de comprovação destas. Quanto à existência de interesse público nos deslocamentos, tendo-
se em conta que se destinaram à órgão públicos e associações de interesse do Município, considera-se 
atendida tal exigência. Com relação ao responsável pelo Controle Interno, deixa-se de lhe aplicar a 
penalidade proposta, pois não restou comprovada a sua omissão e demonstrada sua efetiva autuação 
no cargo em relação às demais atribuições, como se pode inferir dos relatórios juntados às peças. Além 
disso, consta que passou a averiguar a situação assim que notificado por este Tribunal. Processo nº 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622565
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=622565
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958221
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/986534
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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944631/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 

1.2.5 Denúncia. Acumulação de Cargo em comissão com funções gratificadas. 
Irregularidade. Prejulgado nº 25. Constituição Federal de 1988. Art. 37, incisos XVI e XVII. 
Procedência. Determinação e recomendação. O entendimento deste Tribunal explicitado no 
Prejulgado nº 25 é vinculante para todos os jurisdicionados, e veda a acumulação de cargo em comissão 
com funções comissionadas, como constatado na presente denúncia. Para além do entendimento deste 
Tribunal, a Constituição Federal de 1988 deixa claro a impossibilidade da acumulação sob exame, 
vejam-se os incisos XVI e XVII do art. 37. O Ministério Público de Contas opinou pela procedência 
da Denúncia, tendo em vista a impossibilidade de acumulação de cargo em comissão e funções 
gratificadas, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas por meio do Prejulgado nº 25 
e, uma vez que que o Denunciado ocupava o cargo de Diretor de Recursos Humanos, não poderia ter 
recebido as gratificações por participação em comissões especiais. Relativamente ao ressarcimento e as 
multas sugeridas, o Ministério Público de Contas entende que devam ser afastadas, pois os elementos 
probatórios não indicam má-fé do gestor ou do servidor beneficiado, uma vez que as verbas tinham 
respaldo legal e as funções foram exercidas pelo interessado. Opinou o Ministério Público de Contas 
pela emissão de determinação de imediata cessação dos pagamentos irregulares, bem como a 
recomendação de alteração da legislação municipal, para que se adeque ao entendimento firmado no 
citado no Prejulgado nº 25 deste Tribunal, vedando o acúmulo de cargos comissionados e funções 
gratificadas, além do pagamento de verba TIDE ou hora extra. A vedação de acumular estende-se a 
empregos e funções, portanto o servidor denunciado encontra-se em situação irregular e a denúncia é 
procedente. Neste sentido, entende-se que o desfecho mais adequado é o que propõe o Ministério 
Público de Contas, uma vez que os elementos probatórios não indicam má-fé do gestor ou do servidor 
beneficiado, pois as verbas tinham respaldo legal e as funções foram efetivamente exercidas pelo 
interessado. Processo nº 414706/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
1.2.6. Pessoal. Contratação Temporária. Cuidador. É constitucional a contratação temporária de 
cuidador, para atendimento a estudante portador de necessidade especial, pois se trata de situação de 
interesse público excepcional, cujas necessidades e particularidades de atendimento tornam 
incompatível a admissão por concurso público. Trata-se de denúncia subscrita pelo presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Público do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, 
questionando a constitucionalidade das Leis Complementares Estaduais nº 672/2013 e 677/2013, que 
autorizaram o Poder Executivo Estadual a realizar contratação temporária para cargos de cuidador e 
de assistente de gestão, alegando violação ao princípio do concurso público. A partir da criação desses 
cargos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – Seger deflagrou os Editais de processo 
seletivo simplificado 10/2013 e 17/2013, tratando de contratações temporárias para atendimento a 
pessoas portadoras de deficiências. Analisando a questão, no que tange especificamente à contratação 
para o exercício do cargo de cuidador, a área técnica esclareceu inicialmente que o Estado brasileiro se 
obrigou a cumprir o dever de dar cuidados especializados de acordo com as necessidades individuais 
de cada estudante com necessidade especial, eis que signatário da Convenção Internacional sobre os 
direitos das pessoas com deficiência. Sobre o tema, ponderou: “E é essa individualização, é essa 
especificidade frente ao respeito a um direito fundamental, essencial ao desenvolvimento humano e de 
cunho contínuo que não pode esperar. É essa demanda, esse direito fundamental que exige dinâmica 
do administrador e que torna o concurso público uma alternativa incompatível”. Sobre a 
incompatibilidade do concurso público para atendimento dessa demanda, esclareceu: “Incompatível 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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porque contrata de maneira permanente para atender necessidades breves, mutáveis ou temporárias. 
Incompatível porque promove gastos não razoáveis e incompatível porque não consegue alcançar com 
plenitude as necessidades, especificidades e rápidas modificações no âmbito do indivíduo que geram as 
diferentes demandas. Ou seja, seu foco não visa o atendimento prioritário ao menor e o respeito ao 
direito ao acesso à educação pelos estudantes com necessidades especiais. Priorizar o concurso nesse 
caso seria priorizar o meio em detrimento do fim”. Nesse sentido, destacou que ‘’o cargo de Cuidador 
apresenta-se como uma hipótese em que há um interesse público excepcional, em que se visa atender 
a demandas particulares, individualizadas, temporárias (uma criança ou adolescente não fica 
eternamente numa mesma escola) e indispensáveis (para se garantir o direito à educação e alcançar a 
igualdade material entre estudantes e estudantes com necessidades especiais é indispensável a 
contratação de cuidadores com capacidades e PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência nº 102 | 
TCE-ES 5 características específicas para atender às características e necessidades individuais) de cada 
estudante portador de necessidade especial’’. Dessa forma, observou ainda que a situação em tela atende 
os requisitos abordados pelo STF no julgamento do RE 658.026/MG no tocante à contratação 
temporária. Nesses termos, o relator, acompanhando o entendimento técnico, concluiu por acolher as 
alegações do defendente e julgar improcedente a denúncia no que tange à contratação de cuidador, 
considerando-a constitucional. O Plenário deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. 
Acórdão TC nº 1717/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.7. Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 56. Negada exequibilidade 
às Leis Municipais nº 752/2016 e 775/2017 de Governador Lindemberg, em razão da concessão de 
revisão geral anual para servidores e vereadores da Câmara Municipal mediante iniciativa legal do 
próprio órgão, em ofensa ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de prejulgado 
decorrente de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1657/2019 – Plenário, que 
tratou da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, relativas ao 
exercício de 2018. No caso em comento, suscitou-se, em sede de preliminar, a inconstitucionalidade 
das Leis Municipais nº 752/2016 e 775/2017, que concedeu revisão geral anual para servidores e 
vereadores do legislativo nos percentuais respectivos de 10,67% e 6,29%, nos anos de 2016 e 2017, 
pois, segundo a área técnica, ambas as leis foram deflagradas por iniciativa da própria Câmara Municipal. 
Anuindo ao entendimento técnico, o relator destacou que ‘’O Parecer/Consulta TC 006/2006 expressa 
não ser possível ao próprio Legislativo local a iniciativa de lei para a concessão de revisão geral anual, 
mesmo que para seus próprios servidores, pois tal iniciativa pertence ao Chefe do Poder Executivo, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ’’. Conforme entendimento do relator, o 
Plenário decidiu, à unanimidade, por, preliminarmente, negar exequibilidade às Leis Municipais 
752/2016 e 775/2017, por violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, formando-se o 
Prejulgado nº 56. Acórdão TC 1657/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.8. Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 57. Negada exequibilidade 
à Lei Municipal nº 859/2017 e ao art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 883/2017, ambas de São Domingos 
do Norte, em razão da concessão de revisão geral anual sem extensão a todos os servidores do órgão, 
em desacordo com o artigo. 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de prejulgado decorrente 
de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1544/2018-Plenário, que tratou de 
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, referentes ao exercício 
de 2017. No caso foi suscitada, preliminarmente ao mérito, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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859/2017 e do art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 883/2017, que concederam revisão geral anual aos 
vereadores municipais e para cargos de confiança, sem extensão do benefício aos demais servidores do 
órgão, em violação ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Em consulta à legislação disponível no 
site do município, o corpo técnico verificou a inexistência de outras leis de revisão geral anual no 
exercício de 2017. Em análise do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a área técnica destacou que 
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, do membro de Poder, detentor de mandato 
eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais, somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. Corroborando o opinamento técnico, o 
relator votou por negar exequibilidade às leis examinadas, em razão da violação ao art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal. O Plenário deliberou, à unanimidade, conforme a relatoria, formando-se o 
Prejulgado nº 057. Acórdão TC 1544/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 
102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.9 Pessoal. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção. A exoneração a pedido 
do servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez que, 
diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a 
extinção do vínculo do servidor com a Administração. Acórdão nº 301/2020 – Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

 
1.2.10. Consulta. Servidor Público. Função Gratificada. Lotação. Designação. Atuação em 
Secretaria Diversa. Funções Diversas do Cargo de Origem. Possibilidade. O TCE conheceu de 
consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Imbituba acerca da possibilidade do servidor que recebe 
função gratificada para direção, chefia ou assessoramento trabalhar em outra Secretaria que não a de 
sua lotação originária e ainda, sobre a possibilidade do servidor receber gratificação para direção, chefia 
ou assessoramento e assumir atribuições diferentes daquelas inerentes ao seu cargo de origem e 
acrescentou dois novos itens ao Prejulgado nº 2143. Inicialmente, o Relator analisou o questionamento 
sobre a possibilidade de o servidor receber função gratificada para direção, chefia e assessoramento e 
trabalhar em outra Secretaria que não a de sua lotação originária, e sobre essa questão o Relator 
destacou: “a diferença reside, segundo Carvalho Filho, que ‘cargos em comissão podem ser ocupados 
por pessoas que não pertencem aos quadros funcionais da Administração, ao passo que as funções 
gratificadas (ou de confiança, no dizer da Constituição) são reservadas exclusivamente aos servidores 
ocupantes de cargo efetivo, ainda que sejam lotados de órgãos diversos”. Assim sendo, o Relator 
observou que, “quanto ao local de lotação de servidor que possui ‘função gratificada’, cumpre observar 
que o art. 37, inciso V, que disciplina diretamente a matéria, prescreve como requisito básico à 
nomeação para função gratificada, a condição de servidor efetivo, sem outras ressalvas. Logo, exceto 
se houver vedação específica na lei local, não se vislumbra óbice para que servidor efetivo seja designado 
para desempenhar função gratificada (função de confiança em sentido estrito) em Secretaria Municipal 
distinta da lotação de origem”. Assim sendo, o Relator respondeu a consulta sobre o recebimento de 
função gratificada e a atuação em outra Secretaria da seguinte forma: “O art. 37, V, da Constituição 
Federal, não constitui óbice à designação de servidor público efetivo para função de confiança (função 
gratificada) de direção, chefia ou assessoramento, em Secretaria diversa da lotação de origem. Contudo, 
é essencial a observância da legislação específica que venha a estabelecer os requisitos mínimos para 
edição do ato designatório”. Sobre a possibilidade de o servidor receber função gratificada e assumir 
atribuições diferentes daquelas inerentes ao seu cargo de origem, o Relator entendeu que “nessas 
situações em que o servidor é designado para o exercício de função de confiança, passando a receber 
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gratificação por esse acréscimo de tarefas próprios da função assumida (e não privativas de outro cargo), 
que são diversas das características do cargo originário, não há que se falar em desvio de função” e 
ainda que, “salvo disposição legal em sentido contrário, o servidor público municipal investido em 
função de confiança (função gratificada) de direção, chefia ou assessoramento poderá desempenhar 
atribuições diversas daquelas fixadas para o cargo de origem, desde que inseridas no rol legal de 
atribuições da função de confiança para a qual restou designado e apenas enquanto nela estiver 
investido”. Desta feita, o Relator respondeu o questionamento: “Salvo disposição legal em sentido 
contrário, o servidor público municipal investido em função de confiança (função gratificada) de 
direção, chefia ou assessoramento poderá desempenhar atribuições diversas daquelas fixadas para o 
cargo de origem, desde que inseridas no rol legal de atribuições da função de confiança para a qual 
restou designado e apenas enquanto nela estiver investido”, concluiu o Relator. Assim sendo, o Tribunal 
Pleno acrescentou dois novos itens ao Prejulgado nº 2143: “item 4: O art. 37, V, da Constituição 
Federal, não constitui óbice à designação de servidor público efetivo para função de confiança (função 
gratificada) de direção, chefia ou assessoramento, em Secretaria diversa da lotação de origem. Contudo, 
é essencial a observância da legislação específica que venha a estabelecer os requisitos mínimos para 
edição do ato designatório. Item 5: Salvo disposição legal em sentido contrário, o servidor público 
municipal investido em função de confiança (função gratificada) de direção, chefia ou assessoramento 
poderá desempenhar atribuições diversas daquelas fixadas para o cargo de origem, desde que inseridas 
no rol legal de atribuições da função de confiança para a qual restou designado e apenas enquanto nela 
estiver investido”. @CON–19/00077024, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

1.2.11. Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal.  
Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção 
e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e 
indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, negou provimento 
a recurso extraordinário em que se discutia a competência para processar e julgar controvérsias relativas 
a questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do 
certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, candidato admitido ao cargo de técnico 
em mecânica de nível médio, questionava, em ação ordinária proposta perante a Justiça comum estadual 
contra empresa estatal de água e esgoto, modificação de sua posição classificatória no resultado final 
do certame, alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que a discussão posta, embora esteja 
centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos 
importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio 
do concurso público às entidades privadas integrantes da Administração Indireta. Além disso, a matéria 
abrange discussão sobre em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da Administração 
Pública, naquilo que aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, 
integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os limites da competência da 
Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da 
multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do Judiciário quanto em razão das próprias soluções 
conflitantes que têm sido dadas pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. Ressaltou que, nos 
termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades de economia mista 
e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas 
privadas, ou seja, devem seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. Destacou, porém, a 
singularidade que caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2143
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900077024
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4957598&numeroProcesso=960429&classeProcesso=RE&numeroTema=992
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podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu que isso decorre 
do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata do 
regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer 
influência de normas de direito privado, bem como de direito público. A exigência constitucional de 
concurso público para a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de preceito de direito 
público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. Trata-se de etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na qual predomina 
o interesse público. Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato 
de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o 
caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que 
efetiva o concurso público. Portanto, a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar 
por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há, nesse momento, 
direito ou interesse emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça trabalhista. Na 
verdade, a contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Ressaltou que 
esse entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a Administração Pública contrate sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque também nessa situação há discussão 
acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. Vencido o ministro 
Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça 
do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de trabalho já estabelecida. Pontuou que, 
sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato firmado consoante normas trabalhistas, 
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, já formado, devem ser dirimidas na Justiça 
especializada laboral. RE 960429/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm, 
 
1.2.12. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 
Alteração. Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má-fé, 
deve o TCU, ao apreciar ato de alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo 
permitido reavaliar situações já consolidadas por ocasião do registro do ato inicial. Acórdão nº 
1232/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.2.13. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação processual. 
Ato sujeito a registro. Princípio da boa-fé. A comunicação processual ao interessado sobre 
ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a aplicação da Súmula TCU 106, para 
fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento, não se pode alegar 
desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse caso, o termo inicial para 
devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, e não a data de ciência do acórdão que julgou o ato. Acórdão nº 202/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

1.2.14. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção. A exoneração a pedido do 
servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez que, 
diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a 
extinção do vínculo do servidor com a Administração. Acórdão nº 301/2020, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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1.2.15. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado Recurso 
Extraordinário. STF. É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 
8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU não deve determinar a cessação do pagamento quando a 
incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de 
efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 630/2020, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 

1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso extraordinário. 
É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 
Contudo, quando a incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não devem 
ser imediatamente suprimidos dos vencimentos e proventos dos interessados, mas sim convertidos em 
parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras, em respeito à 
modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 1775/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.17 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 
independência das instâncias. Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, ato de admissão 
emitido em estrito cumprimento a decisão judicial, hipótese em que o Tribunal deve examinar o teor 
da decisão para verificar se ela está adequada ou não ao seu entendimento. Caso o TCU considere o 
ato ilegal, negar-lhe-á registro, sem, contudo, expedir determinação ao órgão ou à entidade 
jurisdicionada, haja vista que a admissão se encontra amparada por decisão do Poder Judiciário. 
Acórdão nº 1804/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.18. Pessoal. Cessão. Policial Militar. Auxílio-Alimentação. Processual. Consulta. Amicus 
Curiae. Parecer em Consulta TC nº 001/2020- Plenário. O Poder Judiciário Estadual deve pagar 
auxílio alimentação a policiais militares que lhe forem cedidos nos mesmos valores devidos a servidores 
efetivos e comissionados do próprio órgão, consoante redação da Lei Estadual nº 7.048/2002. Não é 
admissível o ingresso de amicus curiae em processo de Consulta. Parecer em Consulta TC nº 01/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/.  

 

1.2.19. Pessoal. Revisão Geral Anual. Poder Legislativo. Prejulgado nº 58.  Negada a 
exequibilidade à Lei Municipal nº 609/2017, de Alfredo Chaves, em razão da concessão de revisão geral 
anual a vereadores e servidores do Poder Legislativo sem extensão a todos os agentes públicos 
municipais, em violação ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Parecer em Consulta TC nº 
1645/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/. 
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1.3. Fiscalização e Controle  

1.3.1. Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 
Prestação de Contas. Súmula. Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas 
referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo 
para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio 
mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo 
do patrimônio público. Acordão nº 206/2020- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, 
disponível: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

1.3.2. Os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial não 
se subvinculam à destinação de 60% (sessenta por cento) ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Trata-se 
de Consulta, encaminhada por Prefeito Municipal, nos seguintes termos: No que tange aos recursos da 
diferença do Fundef, recebidos por meio extraordinário/ação judicial, está o Município obrigado a 
observar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei Federal n. 11.494/07? Caso positivo, como proceder 
o pagamento? Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente 
contextualizou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef) foi criado pela Emenda Constitucional n. 14/96 e regulamentado 
pela Lei n. 9.424/96, vigorou até o final de 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), por 
meio da Emenda Constitucional n. 53/06, regulamentado pela Lei n. 11.494/07.  
Destacou que ambos os fundos foram instituídos para receber recursos de estados, Distrito Federal e 
municípios, bem assim, a título de complementação, aportes provenientes da União, voltados para o 
cumprimento da determinação constitucional de aplicação mínima de recursos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino, prevista no art. 212 da Constituição da República. Complementou que, 
por força de Ação Civil Pública, o Poder Judiciário reconheceu o direito de alguns municípios à 
complementação de valores referentes ao Fundef, pagos a menor pela União no período de 1998 a 
2006, culminando agora no pagamento, por meio de precatórios federais, das diferenças apuradas. 
Explanou que, no contexto dessas decisões favoráveis a estados e municípios, o Supremo Tribunal 
Federal sedimentou o entendimento de que os valores decorrentes da suplementação pela União devem 
ser utilizados exclusivamente em ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino 
para a educação básica, porquanto devidos ao Fundef e, por isso, submetidos à previsão do art. 21 
da Lei n. 11.494/07, uma vez que o recebimento em atraso não descaracteriza a vinculação 
constitucional dos recursos e que, na ocasião, todavia, a Suprema Corte não se manifestou acerca da 
subvinculação estabelecida tanto no art. 7º da Lei n. 9.424/96 (Lei do Fundef) – já revogada – quanto 
no art. 22 da Lei n. 11.494/07 (Lei do Fundeb), que atualmente rege o tema. Elucidou que, segundo 
esses dispositivos, do total dos recursos do Fundo, 60% (sessenta por cento) deve ser destinado à 
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. Observou que o art. 22, atualmente 
em vigor, prevê que os 60% (sessenta por cento) a serem destinados à remuneração dos profissionais 
do magistério se referem aos recursos anuais, ou seja, aos valores arrecadados ordinariamente durante 
o exercício. Lado outro, os valores oriundos de precatório são recebidos em situação extraordinária, 
por meio de ações judiciais, em exercícios posteriores. Sob essa ótica, salientou que a subvinculação 
fixada para os recursos recebidos regularmente dentro do exercício – a fim de beneficiar a atuação 
também ordinária dos profissionais do magistério nas ações de educação, por meio de parcelas 
remuneratórias – não parece alcançar os recursos recebidos excepcionalmente, em decorrência de ações 
judiciais. Outrossim, aduziu que qualquer aumento de remuneração está sujeito aos requisitos previstos 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e, ainda, o aumento da remuneração poderia esbarrar em dois 
mandamentos constitucionais: a irredutibilidade de vencimentos e o teto remuneratório, uma vez que, 
a longo prazo, seria insustentável a Administração arcar com as novas remunerações dos professores, 
correndo o risco de reduzi-las em momento posterior; ao mesmo tempo, pelo expressivo montante a 
ser recebido, a remuneração mensal poderia ultrapassar o teto remuneratório previsto na Constituição 
da República. Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União se manifestou pela ausência de 
subvinculação dos valores das diferenças do Fundef à remuneração dos profissionais da educação 
básica no Acórdão n. 1962/17. Diante dessas considerações, no mesmo sentido defendido pelo 
Tribunal de Contas da União, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, 
nos seguintes termos: os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial 
não se subvinculam à previsão do art. 22 da Lei n. 11.494/07, qual seja, a destinação de 60% (sessenta 
por cento) ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública, embora estejam vinculados às ações consideradas como manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educação básica. Consulta nº 1041523, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 
1.3.3. Prestação de contas do Governador do Estado, relativa ao exercício de 2018: parecer 
prévio pela aprovação, com ressalvas. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio pela aprovação, 
com ressalvas, das contas relativas ao exercício de 2018, consoante o disposto no art. 45, inciso II, da 
Lei Complementar n. 102/08, nos termos do voto do conselheiro substituto Licurgo Mourão, sem 
prejuízo das recomendações e determinações constantes do inteiro teor do parecer prévio. Votaram, 
nos termos acima, o conselheiro Durval Ângelo, o conselheiro Sebastião Helvecio e o conselheiro 
presidente Mauri Torres. Na oportunidade, ficaram vencidos o conselheiro relator José Alves Viana, o 
conselheiro revisor Wanderley Ávila e o conselheiro Cláudio Couto Terrão.  Balanço Geral do Estado 
de Minas Gerais nº 1066559, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L . 

 
1.3.4. Projeto “Na Ponta do Lápis”: avaliação do desempenho da educação, com foco no 
cumprimento das metas constantes do Plano Nacional de Educação. Tratam os autos de 
Auditoria Operacional realizada em Município, tendo por objetivo avaliar a qualidade da Educação nos 
anos iniciais do ensino fundamental no contexto de implementação do Plano Nacional de Educação – 
PNE e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Essas ações fazem parte do 
programa “Na ponta do Lápis”, lançado por este Tribunal para avaliar a gestão municipal, a gestão 
escolar e as políticas de valorização dos professores nos municípios mineiros. O relator, conselheiro 
Wanderley Ávila, concluiu que a auditoria operacional realizada no Município atendeu aos objetivos 
precípuos que nortearam sua realização, no sentido de identificar os principais problemas de gestão das 
políticas públicas na Educação Infantil, com ênfase nas Metas do PNE e no PME. Assim, impôs a 
adoção de um Plano de Ação pelo Município para efetivação das medidas a serem recomendadas, as 
quais serão objeto de monitoramento deste Tribunal em fase oportuna, e em processo próprio. Diante 
do exposto, adotou na íntegra, as conclusões sintetizadas na “Proposta de Encaminhamento”, 
constante do Relatório Final de Auditoria Operacional, e recomendou à Prefeitura Municipal a adoção 
de várias medidas, dentre elas: - elaborar indicador municipal que permita avaliar anualmente a evolução 
no aprendizado do aluno e incentivar sua utilização, além do Ideb, com objetivo de aprimoramento na 
avaliação da qualidade do EF nos anos iniciais; - promover e fortalecer a atuação dos Conselhos 
Escolares para que exerçam o papel de guardiões e fiscalizadores dos instrumentos institucionais 
pedagógicos (PPP, Planejamento Anual, Regimento Escolar), do gerenciamento e fiscalização dos 
recursos destinados diretamente às escolas municipais; - criar uma política de educação no que diz 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=602223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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respeito à infraestrutura, voltada para a escola da zona rural; - estabelecer equipe de profissionais 
experientes para supervisionar o professor novato a fim de fundamentar, com base em avaliação 
documental, a decisão de aprovação no estágio probatório; - apresentar cronograma de manutenção da 
estrutura física das escolas que ofertam os anos iniciais do EF, adequando-as à legislação vigente; - 
capacitar e dar condições de trabalho para que os coordenadores pedagógicos implementem a formação 
continuada no ambiente escolar; - remunerar os professores com vencimento inicial e reajuste anual no 
mínimo semelhantes ao do piso nacional do magistério; - viabilizar e planejar para que todos os 
professores possam ter acesso a computadores com internet durante o período em que estiverem 
planejando aulas.  Determinou, ainda, à Prefeitura Municipal que esta remeta a este Tribunal, 
observando o prazo de 120 dias a contar da publicação do acórdão, plano de ação a ser adotado para 
pôr em prática as recomendações acima. Auditoria Operacional nº 1054283, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L .  

 
1.3.5 Recurso de Revisão. Divergência jurisprudencial. Atraso no pagamento de obrigações 
fiscais, previdenciárias e com fornecedores. Incidência de multas e juros. Demonstração de 
insuficiência de caixa da entidade e comprovação de adoção de medidas. Inocorrência de erro 
grosseiro. Precedente deste Tribunal. Conhecimento e provimento de recurso. Da análise do 
aresto paradigma indicado pelos recorrentes (Acórdão nº 2052/19), proferido nos autos de Tomada de 
Contas Extraordinária nº 364802/18, verifica-se que se trata de situação idêntica a tratada nestes, no 
âmbito da própria FERROESTE, referente ao pagamento de multas por atraso no cumprimento de 
obrigações financeiras no exercício de 2017. Naquele decisium, a maioria dos membros do Tribunal 
Pleno desta Corte considerou a ausência da ocorrência de erro grosseiro, concluindo pela regularidade 
com ressalva das contas, tendo em vista que o não pagamento das obrigações decorreu de fatos alheios à vontade 
dos gestores, apesar de todos os esforções empreendidos, caracterizando inexigibilidade de conduta diversa. Conforme 
bem destacado pelo Ministério Público de Contas, “no presente caso os interessados também juntaram 
documentos demonstrando terem tomado medidas para melhorar a situação financeira da entidade e quitar os encargos 
dos atrasos (como por exemplo, as solicitações de aporte de capital pelo Estado do Paraná a título de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital – AFAC, peça 22)”, e a situação de atrasos nos pagamentos deve ser analisada, 
de modo semelhante ao da decisão paradigma, no contexto da histórica situação deficitária, que obriga 
o administrador a fazer escolha das obrigações que devem ser pagas, em detrimento de outras. Como 
a instrução processual não indica, especificamente, prejuízo advindo dessas escolhas, a justificar a 
irregularidade das contas com imputação de penalidade, deve o recurso ser provido. Processo nº 
524110/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 

1.3.6 Recurso de revista contra aplicação de multa administrativa – Penalidade que independe 
de dolo, culpa e/ou prejuízo ao Erário – Compatibilidade da penalidade com julgamento pela 
regularidade (com ou sem ressalva) de contas, consoante orientação fixada em Uniformização 
de Jurisprudência – Negativa de provimento. Conforme se extrai do trecho transcrito, que 
expressamente prevê que a penalidade independe de danos ao Erário, a lesividade à ordem legal é 
presumida, além de que não há exigência de dolo ou culpa para a configuração da infração. Conforme 
se extrai do trecho transcrito, que expressamente prevê que a penalidade independe de dano ao Erário, 
a lesividade à ordem legal é presumida, além de que não há exigência de dolo ou culpa para a 
configuração da infração. Processo nº 621418/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 74, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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1.3.7. Responsabilidade. Prefeito. Promulgação de Lei. O prefeito municipal não pode ser 
responsabilizado administrativamente pela promulgação de lei, conduta possível de controle apenas no 
âmbito político ou judicial, embora seus efeitos concretos sejam passíveis de controle jurisdicional 
difuso, estendido ao Tribunal de Contas. Trata-se de representação em face do prefeito municipal de 
Alegre por suposta ilegalidade na redução temporária da alíquota de contribuição patronal suplementar 
Informativo de Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 11 devida ao Instituto de Previdência e Associação 
dos Servidores do Município de Alegre – IPASMA. O relator observou que a conduta atribuída ao 
responsável foi “promulgar Lei Municipal em afronta à Constituição Federal, aos princípios que regem 
o Regime Próprio de Previdência Social, e às normas que regulamentam o equilíbrio financeiro e 
atuarial”. Sobre a irregularidade, esclareceu que a discussão se divide em dois pontos: 1) 
constitucionalidade da lei municipal; 2) a responsabilidade do prefeito no âmbito do processo 
legislativo. Sobre o primeiro ponto, constatou a perda do objeto eis que a lei perdeu sua vigência após 
o decurso de 180 dias. Quanto ao segundo ponto, discordando do opinamento técnico, o relator 
sustentou: “Em suma, é irracional responsabilizar o prefeito municipal pela promulgação da lei, porque 
este é um ato constitucionalmente inserido em sua competência. Uma lei aprovada tem que ser posta 
em vigor; em outras palavras, seria inexigível conduta diversa’’. Argumentou ainda que “a lei é fruto de 
um processo legislativo, estabelecido na Constituição Federal e reproduzido nas leis orgânicas dos 
municípios, bem como de um processo político de tomada de decisão, eis que a lei é uma decisão 
política”. Nesse sentido destacou que: “O projeto foi aprovado por comissões, analisado, votado em 
plenário; aprovado, foi remetido ao Prefeito; as duas únicas condutas possíveis ao Prefeito, então, eram 
a sanção ou o veto, também decisões políticas, não passíveis de controle no âmbito administrativo, mas 
somente no político ou jurisdicional”. Em que pese tal entendimento, observou que, embora não se 
possa responsabilizar o prefeito no âmbito administrativo pelo ato de promulgação de lei, os atos dela 
decorrentes ficam sujeitos ao controle jurisdicional difuso, estendido ao Tribunal de Contas, mesmo 
atos decorrentes de lei revogada. Porém destacou que “o controle difuso nesses casos, quando se trata 
de lei revogada, pode alcançar efeitos de normas em concreto, mas não se pode admitir sua incidência, 
retroativamente, para aplicar penalidades a quem agiu em conformidade com a norma, porque a lei se 
presume constitucional”. Ante o exposto, o relator concluiu que ‘’não pode subsistir esta Representação 
porque seu objetivo é alcançar o ato do prefeito e responsabilizá-lo, o que é juridicamente impossível 
uma vez que o ato de promulgação da lei não é passível de controle administrativo’’. O Plenário 
deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. Acórdão TC nº 1669/2019 – Primeira Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  
 
1.3.8. Direito processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. Instauração. 
Fiscalização. Competência do TCU. Em processos de fiscalização em que disponha de todos os 
elementos fáticos para apuração da responsabilidade e quantificação do dano, ou nos quais tais 
evidências possam ser buscadas e analisadas por suas unidades técnicas, o TCU deve instaurar a devida 
tomada de contas especial (art. 47 da Lei 8.443/1992), e não expedir determinação para que o órgão ou 
a entidade jurisdicionada o faça. Acórdão nº 247/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.3.9 Desestatização. Ação de classe especial. Competência. Extinção. Poder Legislativo. 
Consulta. Não existe previsão legal para a extinção de direitos conferidos à União por meio de ações 
de classe especial (golden shares) criadas quando da desestatização de companhias federais, tampouco 
competência definida para quem poderá extinguir esses direitos, de modo que tal matéria deve ser 
tratada no âmbito do Poder Legislativo, inclusive com relação a eventual necessidade de compensação 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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financeira à União. Acórdão nº 284/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

1.3.10. Representação. Convênio entre Município e Associação. Condenação Judicial 
Trabalhista. FGTS. Prática em vigor até nova legislação. Afastamento da Responsabilidade 
Administrativa. Ausência de Dano ao Erário. O TCE conheceu de Representação autuada a partir 
de expediente encaminhado por Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 
noticiando supostas irregularidades relacionadas à contratação de servidores pelo Município de Lages 
sem concurso público, por meio da Associação de Conselhos de Pais e Professores, em processo 
vinculado aos autos @REP18/00865888, em razão da conexão de matérias, e julgou improcedente as 
representações e determinou o arquivamento dos autos. Trata-se de Representação sobre condenação 
do município em Reclamatória Trabalhista ao pagamento de verbas de FGTS em favor de ex-
funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e Professores, diante dos indícios de 
subordinação empregatícia. Inicialmente, o Relator destacou que foi sustentado “a existência de burla 
ao concurso público, sob o argumento de que os convênios firmados entre o Município de Lages e a 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores da mesma municipalidade previam o repasse de 
recursos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado pela mencionada associação, sendo 
que os funcionários contratados executavam serviços vinculados à limpeza das escolas e ao cozimento 
da merenda escolar, cargos considerados de provimento efetivo, nos termos da Lei Complementar n. 
296/2007”.  O Relator informou que a “contratação da funcionária pela Associação dos Conselhos de 
Pais e Professores, com o respectivo repasse de recursos pelo Município de Lages, operou-se, à época, 
com amparo legal (Lei municipal n. 1.235/88 e Decreto municipal n. 14.251/14) e por meio de 
convênio (Termo de Convênio n. 33/2014) regularmente firmado entre a associação e o município (fls. 
132-135), cuja parceria tinha por objetivo auxiliar as unidades escolares”. “A realização de convênios 
dessa natureza constituía uma prática disseminada pelo país, onde municípios transferiam recursos para 
entidades privadas escolhidas discricionariamente pelo gestor, com suporte legal e convênio, 
permitindo-se que fossem despendidos recursos com pagamento de pessoal, encargos trabalhistas e 
previdenciários, para atuação nas unidades escolares”, complementou o Relator. No entanto, observou 
o Relator, “essa forma de contratação e repasse de recursos públicos municipais deixou de existir a 
partir de 1º.1.2017, tendo em vista a edição da Lei federal n. 13.019/2014, que implementou o Marco 
Regulatório do Terceiro Setor. Observa-se que o convênio firmado entre o Município de Lages e a 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores findou em 31.12.2016, respeitando as disposições da 
nova legislação, conforme também informado pela unidade gestora”. Da mesma forma, o Relator 
destacou a manifestação do Ministério Público Estadual, no Inquérito Civil Público instaurado em 
razão de também ter sido oficiado pelo TRT da 12ª Região para apurar os mesmos fatos. O MP afastou 
a responsabilidade do gestor por ato de improbidade por entender ausente o elemento subjetivo dirigido 
à violação da regra de acesso ao serviço público e ainda que, “os casos que aportaram no Ministério 
Público Estadual para análise de suposta improbidade administrativa resultaram em afastamento da 
caracterização de fraude nas contratações por não ter o órgão realizado concurso público, notadamente 
em razão de haver previsão de contratação de serventes e merendeiras nos estatutos das associações; 
de estas se encontrarem devidamente registradas, receberem subvenções previstas em lei e possuírem 
atribuição específica para empregar profissionais de serviços gerais; bem como pela ausência de 
demonstração de ato ímprobo”. Ainda, “o Ministério Público Estadual (fl. 49) alertou que a 
municipalidade não apenas possuía legislação local autorizando o repasse de recursos via convênio para 
as entidades de pais e professores (Lei municipal n. 1.235/88), como também havia previsão dos 
respectivos créditos orçamentários nas leis orçamentárias anuais para destinação àquelas entidades”, 
complementou. O Relator ainda citou “por ser esclarecedor e tratar de caso similar ao que ora se 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800865888
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analisa”, o acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho [TRT12. Recurso Ordinário. Processo 
n. 0001261-63.2017.5.12.0060. Rel.: Des. Lígia Maria Teixeira Gouvêa. Julg.: 10.12.2018], que “acolheu 
o pleito do Município de Lages em grau de recurso, para reformar decisão em primeiro grau que havia 
assentado a sua responsabilidade subsidiária em convênio firmado com a Associação dos Conselhos de 
Pais e Professores”. Assim sendo, “os argumentos discutem a responsabilidade pelos encargos 
trabalhistas dos empregados contratados pelas Associações de Pais e Professores, sem deliberar sobre 
suposta burla à regra constitucional do concurso público, até porque restou confirmado que o 
Município de Lages era apenas repassador dos recursos. Essa é a mesma situação vislumbrada nos 
autos” rematou o Relator. E ainda, “considerando a reversão da condenação do Município de Lages 
em instância superior da Justiça Trabalhista em casos semelhantes, assim como o afastamento de 
responsabilidade dos gestores por improbidade administrativa no âmbito do Ministério Público 
Estadual, aliado à ausência de evidências de dano ao erário ou malversação de recursos públicos, o 
afastamento da responsabilidade dos gestores perante esta Corte de Contas é a melhor medida”, 
concluiu. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO ENTRE 
MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO DE CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES. CONDENAÇÃO 
JUDICIAL TRABALHISTA AO PAGAMENTO DE VERBAS DE FGTS. PRÁTICA QUE 
GEROU EFEITOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL N. 13.019/2014 (MARCO 
REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR). CONDENAÇÃO DE GESTOR NA JUSTIÇA DO 
TRABALHO NÃO ACARRETA, NECESSÁRIA E AUTOMATICAMENTE, A SUA 
RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE 
DANO AO ERÁRIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. AFASTAMENTO DA 
RESPONSABILIDADE. ARQUIVAMENTO. As convicções firmadas pelos magistrados em 
condenações de gestores perante a Justiça do Trabalho não implicam, necessária ou automaticamente, 
fundamento para a responsabilização dos mesmos agentes na esfera administrativa de contas, por se 
tratarem de processos distintos, com finalidades diversas e sistemas probatórios e de responsabilidades 
que não se confundem. Eventual condenação do município, em processo trabalhista, ao pagamento de 
verbas de FGTS em favor de funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e 
Professores, diante dos indícios de subordinação empregatícia, não significa necessariamente a 
caracterização de burla à regra do concurso público. Os convênios firmados entre Município e 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores da mesma municipalidade, prevendo repasse de 
recursos públicos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado por tais associações”. @REP–
18/00327711, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
1.3.11. Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção 
e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e 
indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, 
negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a competência para processar e julgar 
controvérsias relativas a questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e 
eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, candidato 
admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível médio, questionava, em ação ordinária proposta 
perante a Justiça comum estadual contra empresa estatal de água e esgoto, modificação de sua posição 
classificatória no resultado final do certame, alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que 
a discussão posta, embora esteja centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-
contratual, tem reflexos importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à 
aplicabilidade do princípio do concurso público às entidades privadas integrantes da Administração 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800327711
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800327711
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4957598&numeroProcesso=960429&classeProcesso=RE&numeroTema=992
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Indireta. Além disso, a matéria abrange discussão sobre em que medida a adjudicação dos princípios 
estruturantes da Administração Pública, naquilo que aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado 
da Administração Indireta, integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os 
limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, 
tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do Judiciário quanto em razão das 
próprias soluções conflitantes que têm sido dadas pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. 
Ressaltou que, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades 
de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime 
jurídico das empresas privadas, ou seja, devem seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. 
Destacou, porém, a singularidade que caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados 
públicos, que não podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu 
que isso decorre do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente 
quando se trata do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que 
acabam por sofrer influência de normas de direito privado, bem como de direito público. A exigência 
constitucional de concurso público para a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de 
preceito de direito público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. Trata-se de etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na 
qual predomina o interesse público. Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial 
inerente ao contrato de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece 
é, em verdade, o caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo 
administrativo que efetiva o concurso público. Portanto, a fase anterior à contratação de empregado 
público deve se guiar por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não 
há, nesse momento, direito ou interesse emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da 
Justiça trabalhista. Na verdade, a contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a 
ocorrer. Ressaltou que esse entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a 
Administração Pública contrate sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque 
também nessa situação há discussão acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase 
pré-contratual. Vencido o ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para 
reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de 
trabalho já estabelecida. Pontuou que, sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato 
firmado consoante normas trabalhistas, a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, 
já formado, devem ser dirimidas na Justiça especializada laboral. RE 690429/RN, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.12. Partidos Políticos: apoiamento de eleitores não filiados e limites para criação, fusão e 
incorporação. O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada em face do art. 2º da Lei 13.107/2015 (1), na parte em que alterou os 
arts. 7º e 29 da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos). No caso, o requerente questionava a 
constitucionalidade de legislação ordinária que estabelece restrições quanto à criação, fusão e 
incorporação de partidos políticos, com maiores exigências dos cidadãos que apoiam a criação das 
agremiações — habilitados apenas aqueles sem outra e simultânea filiação partidária —, bem como a 
previsão de prazo mínimo de cinco anos de existência do partido antes da alteração por fusão ou 
incorporação a outro. O Tribunal rememorou que o art. 17 da Constituição Federal (CF), assegura aos 
partidos políticos a liberdade de criação, fusão, extinção e incorporação como expressão do princípio 
democrático e do pluripartidarismo. A CF optou pelo princípio democrático representativo, superando-

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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se o caráter essencialmente intervencionista prevalecente no regime autoritário anterior. Dessa forma, 
garantiu no ordenamento jurídico-constitucional a liberdade dos partidos políticos de se formarem e se 
articularem, sem serem desconsideradas as características básicas de sua conformação legítima, como a 
imperatividade do caráter nacional das agremiações (controle quantitativo tido como cláusula de 
barreira lato sensu) e do cunho democrático de seus programas (controle qualitativo ou ideológico). 
Frisou que a liberdade na formação dos partidos há de se conformar ao respeito aos princípios 
democráticos, competindo à Justiça Eleitoral a conferência dos pressupostos constitucionais 
legitimadores desse processo, sem os quais o partido político, embora tecnicamente criado, não se 
legitima. Reconheceu que o advento das normas impugnadas se justifica pela multiplicação de legendas 
que não têm substrato de eleitores a legitimá-las e a inequívoca comprovação de formações sem partido 
com força para atuar em cenários decisórios. As divulgadas “bancadas” são compostas por ideologias 
não representadas por partidos, mas com força decisória inegável. Observou que são formalizadas 
agremiações intituladas partidos políticos, e assim são objetivamente, mas sem substrato eleitoral 
consistente e efetivo, que atuam como subpartidos ou organismos de sustentação de outras pessoas 
partidárias, somando ou subtraindo votos para se chegar a resultados eleitorais pouco claros ou até 
mesmo fraudadores da vontade dos eleitores. Tais legendas habilitam-se a receber parcela do fundo 
partidário, disputam tempo de televisão, mas não para difundir ideias e programas. Restringem-se a 
atuar como nomes sob os quais atuam em deferência a outros interesses partidários. E, ainda mais 
grave, para obter vantagens particulares, em especial para os dirigentes. Ao assinarem fichas de apoio à 
criação desses partidos, não poucas vezes os eleitores sequer sabem da condição conivente, porque não 
valorizam a assinatura cidadã com a mesma seriedade, compromisso e responsabilidade em que atuam 
como quando assinam documento financeiro. A proliferação partidária que se tem atualmente no Brasil 
agrava-se com a mesma rapidez com que avançam mecanismos tecnológicos, servis ao acesso e à coleta 
massiva de assinaturas para apoio a criações de legendas, não se exigindo dos subscritores 
responsabilidade ou compromisso, sequer a certeza de sua identidade. A imperatividade de urgente 
legitimação dos partidos também decorre do acesso ao fundo partidário, dinheiro público a que fazem 
jus as agremiações reconhecidas, porque registrados os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Salientou que hoje o sistema partidário é garantido por considerável soma de recursos públicos, quando 
não de recursos obtidos de forma nada republicana. Sublinhou que o direito à oposição partidária 
interna, a ser garantido aos filiados como corolário da plena cidadania, há que ser exercido em benefício 
e segundo o ideário, o fortalecimento e o cumprimento do programa do partido. A limitação criada 
pela norma impugnada quanto ao apoio para a criação de novos partidos, restrito aos cidadãos sem 
filiação partidária, assim, conforma-se com o regramento constitucional relativo ao sistema 
representativo, garantindo-lhe maior coesão e coerência. Também a exigência temporal para se levarem 
a efeito fusões e incorporações entre partidos, assegura o atendimento do compromisso do cidadão 
com o que afirma como sua opção partidária, evitando-se o estelionato eleitoral ou a reviravolta política 
contra o apoiamento dos eleitores então filiados. Ao estabelecer novas condições para a criação, fusão 
e incorporação de partidos políticos, as normas eleitorais definiram discrímens a serem analisados sob 
o parâmetro da legitimidade representativa, fundamento do modelo partidário. Pontuou que, pela 
norma, se distinguem cidadãos filiados e não filiados para o exclusivo efeito de conferência de 
legitimidade do apoio oferecido à criação de novos partidos políticos. O objetivo único é a garantia de 
coesão, coerência e substância ao modelo representativo instrumentalizado pela atuação partidária. 
Trata-se, portanto, de cidadãos distintos no exercício cívico livre quanto às opções políticas. 
Constitucionalmente livres, não são civicamente irresponsáveis nem descomprometidos com as 
escolhas formalizadas. O descompromisso com a atuação política cobra caro em termos de política 
legítima e de realização democrática e atinge todos na sociedade estatal. A disseminação de práticas 
antidemocráticas, como a compra e venda de votos, o aluguel de cidadãos e de partidos inteiros e os 
indesejáveis efeitos de band-wagon (saltar para a carruagem dos mais fortes) e de under-dog (optar 
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pelos marginais), pode e deve ser pronta e cuidadosamente combatida pelo legislador, sem prejuízo da 
autonomia partidária, a ser garantida em benefício da legitimação da representação democrática e não 
para a sua anulação. As normas impugnadas tendem a enfraquecer essa lógica mercantilista e nada 
republicana de se adotar prática política. A Constituição da República garante a liberdade para a criação, 
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a eles assegurando a autonomia. Mas não há 
liberdade absoluta. Também não se tem autonomia sem limitação. As normas legais impugnadas não 
afetam, reduzem ou condicionam a autonomia partidária, porque o espaço de atuação livre dos partidos 
políticos conforma-se a normas jurídicas postas para a definição das condições pelas quais se pode dar 
a criação, ou recriação por fusão ou incorporação, de partido sem intervir no seu funcionamento 
interno. Vencido o ministro Dias Toffoli, que julgou procedente o pedido. ADI 5311/DF, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.13. Sistema de representação proporcional e distribuição das vagas remanescentes. O 
Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta, para declarar 
a inconstitucionalidade da expressão “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do 
quociente partidário do art. 107”, constante do inciso I do art. 109 do Código Eleitoral (CE) (1), com 
redação dada pela Lei 13.165/2015, o qual estabelece nova sistemática de distribuição das chamadas 
“sobras eleitorais”. Manteve, nesta parte, o critério de cálculo vigente antes da edição do referido 
diploma legal. O colegiado entendeu que o novo regramento desconsidera a distribuição eleitoral de 
cadeiras baseada na proporcionalidade, prevista no art. 45 da Constituição Federal (CF) (2), que é 
intrínseca ao sistema proporcional, em que as vagas são distribuídas aos partidos políticos de forma a 
refletir o pluralismo político-ideológico presente na sociedade. 
Esclareceu que um dado fixo é utilizado para os seguidos cálculos de atribuição das vagas 
remanescentes, desprezando-se a aquisição de vagas nas operações anteriores. Dessa forma, o partido 
político ou coligação que primeiro atingir a maior média e, consequentemente, receber a primeira vaga 
remanescente, acabará por obter todas as vagas seguintes enquanto possuir candidato que atenda à 
exigência de votação nominal mínima (pelo menos 10% do quociente eleitoral). Isso ocasionará uma 
tendência à concentração, em uma única sigla ou coligação, das vagas remanescentes. 
Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgou improcedente o pedido. Segundo o ministro, sem 
prejuízo do princípio da proporcionalidade, fez-se uma opção normativa ao se beneficiar o partido de 
melhor desempenho no certame, de início, na distribuição das sobras com uma cadeira, o que implica 
a higidez do preceito. ADI 5420/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.14. Indeferimento de registro, cassação de diploma ou mandato e novas eleições. É 
constitucional, à luz dos arts. 1º, I e parágrafo único, 5º, LIV, e 14, caput e § 9º, da Constituição da 
República, o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei 13.165/2015, no que 
determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, 
sempre que o candidato eleito, em pleito majoritário, for desclassificado, por indeferimento do registro 
de sua candidatura, ou em virtude de cassação do diploma ou mandato. Com base nesse entendimento, 
ao apreciar o Tema 986 da repercussão geral, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário em 
que se discutia a inconstitucionalidade parcial do aludido dispositivo legal. RE 1096029/MG, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, , disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.15. Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva de 
veículos dos municípios. Tratam os autos de Auditoria de Conformidade, visando apurar eventuais 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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irregularidades no Pregão Presencial nº 011/2017 de Goiânia, cujo objeto era a contratação de empresa 
para prestação de serviços terceirizados, de caráter continuado, para implantação, administração e 
gerenciamento eletrônico destinado à manutenção corretiva, preventiva e preditiva automotiva em 
geral. Baseado no Relatório de Inspeção da Equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município, 
o Relator constatou a inexistência de fiscalização adequada referente à execução do contrato e a ausência 
de verificação do real desempenho dos fiscais pelo Sistema de Controle Interno. Constatou também, a 
inexistência de documento que ateste a criação de rotinas administrativas para que os diretores e 
gestores tenham condições de controlar os orçamentos aprovados. Determinou-se à Secretaria de 
Licitações e Contratos, por meio de monitoramento, que verifique o cumprimento das obrigações e 
deliberações acordadas, estando os responsáveis sujeitos à aplicação de multa, conforme os incisos X e 
XIV do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/17, nos seguintes termos: (a) Se há demonstração do 
Controle Interno do município de que efetivamente, os fiscais do contrato (representantes da 
Administração) estão anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos 
termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93; (b) se está havendo fiscalização sobre o número mínimo de 
orçamentos observado e se os preços estão condizentes com os praticado no mercado, evitando-se o 
direcionamento das compras e a escolha de uma única empresa/oficina credenciada; e (c) se for 
instituído, pelo Controle Interno municipal um fluxo administrativo padronizado para que os diretores 
e gestores de cada órgão efetivamente controlem os serviços efetuados, as peças e os acessórios 
utilizados na sua frota, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa, 
com vistas a criar um “banco de dados” do histórico de cada veículo em cada órgão municipal. O voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00579/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 
19, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.3.16. Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de gastos 
com pessoal. Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Atos de 
Pessoal, sobre quadro persistente de excesso de gastos com pessoal no município de Santo Antônio do 
Descoberto. A análise dos índices do município revela que por dez quadrimestres consecutivos o Poder 
Executivo extrapolou o percentual máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
sem que fossem tomadas as medidas necessárias para diminuir o percentual excedente. Os elementos 
contidos nos autos demonstraram a existência de outras irregularidades na gestão de pessoal na 
municipalidade, quais sejam: (1) provimento desordenado de servidores comissionados em desvio de 
função; (2) servidores em cargos comissionados sem previsão legal; (3) concessão irregular de horas 
extras; (4) burla ao princípio do concurso público; (5) pagamento irregular de gratificação a servidores 
efetivos e comissionados; e (6) atraso salarial dos servidores púbicos. O Relator salientou que o art. 169 
da CF/88 regulamenta as medidas e os prazos a serem observados pela Administração caso o limite de 
gastos com pessoal extrapole os percentuais dispostos na LRF, como a redução em pelo menos vinte 
por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e, posteriormente, caso 
necessária, a exoneração dos servidores não estáveis. Diante da inexistência de medidas tomadas pelos 
gestores para a retomada do índice aos níveis autorizados pela legislação, e verificada a plausibilidade 
do direito e o perigo da demora, o Relator acatou o pedido apresentado pela concessão da medida 
cautelar, nos termos do art. 56 da LOTCMGO. Determinou, ainda, que o Poder Executivo: (a) se 
abstenha de conceder novas gratificações amparadas no art. 51 da Lei Municipal nº 180/93; (b) 
suspenda o pagamento de todas as gratificações eventualmente conferidas à margem de qualquer ato 
secundário (decreto, portaria, etc); que as atribua aos beneficiários e fixe seus limites, tendo em vista 
que referida norma não estabelece de forma precisa os parâmetros de estipulação do valor da 
gratificação e, ainda, dispõe que o Chefe do Poder Executivo poderá determinar de forma unilateral o 
valor, por meio de ato infralegal; (c) suspenda o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos 
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professores incumbidos de função gratificada, tendo em vista previsão legal que estabelece a sua não 
cumulatividade; e (d) se abstenha de pagar horas extras aos agentes públicos municipais, salvo quando 
estes pagamentos extraordinários sejam indispensáveis à manutenção de serviços essenciais, e que 
justifique a despesa por meio de procedimento administrativo próprio e individualizado. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00819/20. Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.3.17. Responsabilidade. Contas de Governo. Gestão Fiscal. A responsabilidade quanto à gestão 
fiscal, objeto de análise na prestação de contas do governo, é pessoal e intrasferível do Chefe do Poder, 
ainda que haja desconcentração administrativa instituída em lei. Parecer Prévio TC nº 04/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES Nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 
1.3.18. Responsabilidade. Ato de Gestão. Desconcentração Administrativa. No caso de 
desconcentração legal (outorga de competência originária), em regra é excluída a responsabilidade do 
gestor público por atos de gestão praticados por agentes delegados, salvo expressa disposição legal em 
contrário na legislação que a instituir. Acórdão TC nº 127/2020, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 103, disponível em: : https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-
sumula/boletim-informativo/ 
 
1.3.19. Responsabilidade. Sanção. Multa. Proporcionalidade. A multa de 30% sobre os 
vencimentos anuais do gestor público, prevista no art. 5º, § 1º, da Le Federal  nº 10.028/2000 deve 
considerar o valor bruto recebido pelo responsável e ser interpretada como um percentual máximo e 
não fixo, fazendo-se necessário, no caso concreto, utilizar-se de um critério objetivo de fixação, 
respeitando o postulado da proporcionalidade. Acórdão TC nº 124/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: : https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-
jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 

2 Direito Constitucional  
2.1 Composição do Órgão da Administração Pública Estadual e Participação de Representante 
Seccional da OAB. O Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em 
ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil — Seção RJ” (OAB/RJ) constante do art. 110 da Lei Complementar (LC) 
69/1990, com a redação dada pelo art. 4º da LC 135/2009, ambas do Estado do Rio de Janeiro (1). O 
Tribunal depreendeu da leitura do preceito haver caráter impositivo na participação de representante 
da OAB/RJ na composição da Corregedoria Tributária do Controle Externo, órgão colegiado 
composto por três membros, a serem escolhidos pelo governador. 
Aduziu ser possível que chefe do Poder Executivo estadual convide, em consenso com a OAB, 
representante desta para integrar órgão da Administração. Entretanto, embora a norma questionada 
atenda a pleito da OAB/RJ, lei estadual não pode impor a presença de representante de autarquia 
federal em órgão da Administração Pública local. Vencidos os ministros Edson Fachin, Alexandre de 
Moraes e Ricardo Lewandowski, que julgaram a pretensão improcedente. Consideraram inexistir 
obrigatoriedade, e sim possibilidade de composição híbrida do órgão por representante da OAB/RJ, 
por ela própria indicado. O ministro Alexandre de Moraes reiterou, por fim, tratar-se de seccional, que 
faz parte da OAB, mas dentro dos limites do Estado-membro. (1) LC fluminense 69/1990: “Art. 110. 
Integra a Corregedoria Tributária de Controle Externo num Colegiado composto por 3 (três) membros, 
sendo 1 (um) escolhido entre Fiscais de Rendas, ativos ou aposentados, 1 (um) entre Procuradores do 
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Estado, ativos ou aposentados e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção RJ, 
a serem escolhidos pelo Governador do Estado, o qual nomeará o Corregedor-Chefe da Corregedoria 
Tributária de Controle Externo entre aqueles, sendo que as decisões da Corregedoria sobre sindicância 
e processo administrativo disciplinar serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes do 
Colegiado. ADI 4579/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

2.2 Majoração de taxa e custas judiciais. O Plenário iniciou julgamento de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada em face dos arts. 3º e 4º da Lei 8.071/2006 (1) e do art. 1º da Lei 
6.682/1998 (2), ambas do estado da Paraíba. O requerente impugna a majoração dos valores cobrados 
a título de custas e taxas judiciais pelo Poder Judiciário estadual. 
O ministro Edson Fachin (relator) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 8.071/2006. Ressaltou que as custas forenses possuem como 
fato gerador a prestação de serviço público adjudicatório, sendo que o seu regime jurídico corresponde 
ao da taxa. Ademais, compõem receita pública de dedicação exclusiva ao custeio do aparelho do sistema 
de Justiça, de onde se extrai a relevância fiscal desse tributo para a autonomia financeira do Judiciário. 
Observou que o acesso à Justiça possui assento e traduz-se em direito fundamental que preconiza tanto 
a acessibilidade igualitária à ordem jurídica quanto a produção de resultados materialmente justos. Nesse 
sentido, a legislação impugnada não constitui, no ponto, obstáculo econômico ao acesso igualitário à 
tutela jurisdicional, principalmente porque se trata de contrariedade à alíquota máxima que pressupõe 
litígio, cujo bem da vida seja de vultoso valor. O relator, por outro lado, afirmou que o aumento do 
teto das taxas judiciárias de 200 para 900 Unidades Fiscais de Referência (UFIRs) ofende os princípios 
do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Rememorou precedente em que a 
Corte concluiu não haver violação direta à ordem constitucional em razão da majoração da alíquota 
máxima em apenas dois pontos percentuais. Ocorre que, no caso, essa majoração foi da ordem de 350 
por cento. Em divergência, o ministro Dias Toffoli julgou improcedente o pedido. Pontuou que não 
há desproporcionalidade diante dos valores consignados. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu 
vista dos autos. (1) Lei 8.071/2006: “Art. 3° - O § 1° do artigo 2° da Lei 6.682, de 02 de dezembro de 
1998, passa a viger com a seguinte redação: § 1° Em nenhuma hipótese, a taxa de que trata esta lei 
poderá ultrapassar o valor correspondente a novecentas (900) UFR's nem será inferior ao valor de uma 
(l) UFR. Art. 4° - Os itens especificados das tabelas anexas à Lei Estadual n° 5.672, de 17 de novembro 
de 1992, passam a viger com a redação dada no Anexo Único desta Lei.” 
(2) Lei 6.682/1998: “Art. 1° - Fica instituída a taxa judiciária, que tem como fato gerador a utilização 
dos serviços judiciais, compreendendo os processos de conhecimento de execução, cautelar e 
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa ou voluntária. Parágrafo único - Considera-se 
ocorrido o fato gerador no ato da distribuição do feito. ADI 5688/PB, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 966, disponível: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

2.3 Fundo Estadual de Controle e Erradicação da Pobreza e Amortização da Dívida Pública. 
As receitas provenientes do adicional criado pelo art. 82, § 1º, do ADCT (1) não podem ser computadas 
para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado. Os recursos devem, no entanto, ser 
considerados para efeito de cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 
Com base nesse entendimento, o Plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação 
cível originária para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização da 
dívida pública nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, mediante compensação da diferença com débitos 
futuros. No caso, Estado-membro ajuizou ação cível originária, com base no art. 102, I, f, da 
Constituição Federal (CF) (2), objetivando a não inclusão dos valores destinados constitucionalmente 
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ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) na apuração da Receita Líquida 
Real (RLR), sobre a qual é computado o total da dívida pública do estado com a União. Pretendia, 
ainda, a exclusão desses recursos do cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 
Inicialmente, o Tribunal afastou a alegação de inconstitucionalidade formal das normas ordinárias 
definidoras da RLR (Resolução do Senado Federal 69/1995 e Lei 9.496/1997), por não constituir 
matéria sujeita à reserva de lei complementar. Relativamente à inconstitucionalidade material, reputou 
relevante a articulação do Estado-membro, notando-se a necessidade de observância do fundo criado, 
cuja base maior é a Constituição Federal. Frisou que, ante dificuldades gerais, é comum desvirtuarem-
se receitas, deixando-se de atender às finalidades discriminadas em textos normativos, até mesmo de 
índole constitucional. A partir da tomada de empréstimo de parcelas a compor o FECEP, chega-se ao 
comprometimento do arrecadado, tendo em conta a dívida pública do estado e os valores a serem 
despendidos com saúde. (1) ADCT: “Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 
instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a 
destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da 
sociedade civil. § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional 
de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que 
trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 
158, IV, da Constituição. ” (2) CF: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) f) as causas e os 
conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da administração indireta;” ACO 727/BA, Informativo de Jurisprudência do STF 
nº 966, disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 
2.4 Reclamação: repercussão geral e imunidade de vereador. O Plenário iniciou julgamento de 
agravo regimental em reclamação ajuizada com base em suposta afronta à autoridade do Supremo 
Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral, consubstanciada em decisão de tribunal de justiça 
que teria descumprido o comando exarado no ARE 1.018.685. Naquele ato, a então presidente do STF 
assentou que as questões trazidas no recurso extraordinário com agravo teriam sido submetidas à 
sistemática da repercussão geral (RE 600.063, Tema 469). Na sequência, determinou a devolução dos 
autos ao tribunal de origem para observância de procedimentos previstos no Código de Processo Civil. 
Quando apreciado o  Tema 469, a Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos limites da 
circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade 
ao vereador”. O ministro Dias Toffoli (presidente e relator) negou provimento ao agravo e manteve a 
decisão em que negado seguimento à reclamação, por compreender que o recurso não reúne condições 
de prosperar. Registrou constar do pronunciamento agravado que o tribunal de justiça rejeitou ação 
rescisória, fundado em óbices processuais ao enquadramento da pretensão deduzida à matéria de fundo 
em discussão nos autos. Contexto em que seria inviável falar-se ter a decisão reclamada desrespeitado 
comando do STF no ARE 1.018.685. Ponderou que, consoante entendimento do STF, a imunidade 
material do vereador é relativa. No acórdão, o tribunal de origem ainda entendeu que a condenação 
imposta ao reclamante estaria correta, pois as ofensas por ele irrogadas a servidora pública municipal 
teriam extrapolado o campo do interesse público para atingir a esfera individual e a intimidade da pessoa 
ofendida. Portanto, não haveria pertinência com o exercício do mandato, de modo a não configurar 
afronta à autoridade desta Corte. Por fim, o presidente asseverou não ser a reclamação constitucional 
meio apto a obter, em juízo, a reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias 
de origem, porquanto não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato 
reclamado. Em divergência, o ministro Alexandre de Moraes proveu o agravo para julgar procedente a 
reclamação, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 
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O ministro Alexandre de Moraes reputou ser excepcionalmente cabível a reclamação. Explicitou que, 
na situação em apreço, trata-se de vereador condenado a pagar certa quantia a título de danos morais, 
por utilizar expressões ofensivas em desfavor de servidora pública municipal que exercia função de 
secretária de finanças de prefeitura. Na ementa, o tribunal de origem inclusive teria feito constar que o 
fato ocorrera no plenário da Câmara Municipal, em sessão legislativa realizada com o intuito de apurar 
a utilização indevida de verbas. Avaliou haver clara negativa de cumprimento do que determinado no 
STF. Aduziu que a controvérsia processual, aparentemente, já teria sido superada no momento em que 
determinada a devolução dos autos e a aplicação do Tema 469 da repercussão geral. O tribunal de 
justiça ignorou isso e manteve a improcedência da rescisória, afirmando não ser hipótese de incidência 
do tema. Ato contínuo, assentou a procedência da reclamação. Observou que a imunidade cabe tanto 
na esfera penal quanto na civil. A seu ver, a hipótese se encaixa plenamente no art. 29 da Constituição 
Federal (CF) (1), que estende aos vereadores apenas a imunidade material. Além de as palavras ofensivas 
terem sido proferidas no ambiente da respectiva casa legislativa, há nexo causal entre o que dito e o 
exercício do mandato de vereador. O ministro enfatizou que a fiscalização dos atos do Poder Executivo 
é função precípua e primordial das câmaras legislativas como um todo. Esclareceu que, na espécie, o 
vereador apontava eventuais desvios, ilícitos praticados. Verdade ou não, ofensivas as palavras ou não, 
o vereador possui esse direito. Realçou que, inclusive, depois foi instalada Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar exatamente aqueles fatos, o que resultou na demissão da secretária pelo 
prefeito antes de concluída a CPI. Ao fim, advertiu que se afigura extremamente perigoso restringir 
essa imunidade, principalmente no ambiente das câmaras municipais. O ministro Roberto Barroso 
ponderou que o acórdão reclamado foi ao mérito quando tratou do preceito relativo à disposição literal 
da lei, mas não observou a imunidade. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista dos autos. (1) CF: 
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos:(...) VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município; ” Recl. 33471/AgR/SP, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 
2.5 Clausula de desempenho individual e constitucionalidade. Compete à Justiça comum 
processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal 
e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em 
que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Com base nesse entendimento, o Plenário, 
por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia a competência para processar e julgar controvérsias relativas a questões afetas à fase 
pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa 
jurídica de direito privado. No caso, candidato admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível 
médio, questionava, em ação ordinária proposta perante a Justiça comum estadual contra empresa 
estatal de água e esgoto, modificação de sua posição classificatória no resultado final do certame, 
alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que a discussão posta, embora esteja centralizada 
no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos importantes sobre o 
próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio do concurso público 
às entidades privadas integrantes da Administração Indireta. Além disso, a matéria abrange discussão 
sobre em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da Administração Pública, naquilo que 
aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, integram ou não a jurisdição 
da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria 
gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais 
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diversos ramos do Judiciário quanto em razão das próprias soluções conflitantes que têm sido dadas 
pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. Ressaltou que, nos termos do art. 173, § 1º, da 
Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços 
estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas privadas, ou seja, devem 
seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. Destacou, porém, a singularidade que 
caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não podem ser 
equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu que isso decorre do próprio 
caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata do regime jurídico 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer influência de normas 
de direito privado, bem como de direito público. A exigência constitucional de concurso público para 
a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de preceito de direito público que deve ser 
observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Trata-se de 
etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na qual predomina o interesse público. Na 
fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato de trabalho, que é seu 
caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o caráter público, isto é, o 
interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que efetiva o concurso público. 
Portanto, a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar por normas de direito 
público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há, nesse momento, direito ou interesse 
emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça trabalhista. Na verdade, a 
contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Ressaltou que esse 
entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a Administração Pública contrate sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque também nessa situação há discussão 
acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. Vencido o ministro 
Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça 
do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de trabalho já estabelecida. Pontuou que, 
sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato firmado consoante normas trabalhistas, 
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, já formado, devem ser dirimidas na Justiça 
especializada laboral.RE 960429/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
2.6. Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza 
remuneratória/Indenizatória – Incidência no cálculo do limite previsto no 70% previsto no 
cálculo do limite de 70% previsto n o art. 29-A CF. Em consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara de Anápolis, foram feitos os seguintes questionamentos: (1) Os gastos com indenização por 
exoneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no 
elemento “11 – Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e 
restituições trabalhistas”? ; e (2) Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos 
gastos com folha de pagamento para efeitos de observância do limite constitucional de 70% trazido no 
art. 29-A da CF/88?” O tema promoveu amplo debate nas Unidades Técnicas do TCMGO; ao final, o 
Relator corroborou o entendimento manifestado pela Secretária de Atos e Pessoal e pela Secretária de 
Contas de Gestão , seguido pelo MPC, para assim responder ao Consulente: (1) as parcelas rescisórias 
correspondentes ao saldo de salário e à gratificação natalina (décimo terceiro), por se tratarem de verbas 
de natureza remuneratória, devem ser contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, 
razão pela qual devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF/88; 
e (2) As parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas e/ou proporcionais, 
ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de verbas de natureza 
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indenizatória, em função da perda da condição de servidor ou empregado, devem ser contabilizadas no 
elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não devem ser computadas no limite 
imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF. Acórdão-Consulta nº 00001/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf.  
 
2.7 Competência do TCU. Sistema S. Abrangência. Transferência de recursos. Associação civil. 
Empregado. Prestação de contas. Os recursos eventualmente repassados por entidades do Sistema 
S a associações formadas por seus empregados estão sujeitos ao controle finalístico do TCU, cabendo 
às pessoas jurídicas beneficiadas, entre outras providências: a) demonstrar a aplicação desses recursos 
nas finalidades institucionais dos respectivos serviços sociais autônomos; b) prestar contas ao ente 
repassador dos recursos recebidos; e c) aplicar o regulamento de licitações e contratos da entidade 
repassadora nas suas contratações. Acórdão nº 431/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
2.8 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Irregularidade. Ato 
discricionário. O TCU pode determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de 
discricionariedade das agências reguladoras, desde que viciado em seus requisitos, a exemplo da 
inexistência do motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses, se a irregularidade for grave, pode 
até mesmo determinar a anulação do ato. Acórdão nº 435/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
300, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

2.9 Responsabilidade Civil do Estado e o Dever de Fiscalizar. Para que fique caracterizada a 
responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário 
que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a 
licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público 
eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Com essa tese de repercussão geral (Tema 366), o 
Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário 
interposto de acórdão em que o tribunal de origem deu provimento a recurso de apelação por 
considerar ausente o nexo causal entre as falhas noticiadas na prestação de serviços públicos e a 
explosão havida em loja de fogos de artifício (Informativos 917 e 918). Prevaleceu o voto do ministro 
Alexandre de Moraes, no qual expôs que a Constituição Federal, no art. 37, § 6º (1), adotou a 
responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral. 
Várias são as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a apontar a impossibilidade de 
qualquer legislação, inclusive, ampliar isso e aceitar a teoria do risco integral. A observância de requisitos 
mínimos, positivos e negativos, é necessária para a aplicação da responsabilidade objetiva. Na situação 
dos autos, dois requisitos positivos exigíveis estão ausentes. Inexiste conduta, comissiva ou omissiva, 
do poder público. Por conseguinte, o nexo causal não pode ser aferido. A abertura de comércio de 
fogos com pólvora não é possível sem a perícia da Polícia Civil, órgão do Estado-membro. É ela que 
pode realizar a vistoria, não o município. Ademais, a legislação da municipalidade estabelecia o 
procedimento e previa a inspeção. Exigia, no protocolo, a comprovação do seu pedido e o recolhimento 
da taxa na Polícia Civil para dar sequência ao procedimento. Entretanto, protocolada a pretensão, faltou 
a comprovação de ter sido feito requerimento na Polícia Civil. Logo, o procedimento administrativo 
ficou parado. A atuação do poder público municipal foi a esperada: aguardar a complementação dos 
documentos pelos requerentes. Nada seria exigível da municipalidade. A atividade praticada pelos 
comerciantes era clandestina. Eles precisavam da licença para funcionar, o que só poderia ser concedido 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=366+++++++&numeroTemaFinal=366+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo917.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo918.htm
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com prévia vistoria. Dessa maneira, os proprietários começaram a comercializar sem autorização. 
Inclusive, a má-fé dos proprietários do imóvel foi reconhecida em outro processo relacionado a esta 
causa. Naqueles autos, o magistrado acentuou que, no local, funcionava verdadeiro depósito 
clandestino de pólvora, armazenada em quantidade tal que se fazia supor uma fábrica clandestina. 
Assim, existiu desvio na utilização do imóvel. Percebe-se que, além da ausência de requisitos positivos, 
incide a culpa exclusiva dos proprietários, porque não aguardaram a necessária licença e estocaram 
pólvora. O ministro Roberto Barroso pontuou que a discordância é sobre o nexo de causalidade. A 
omissão específica no comércio de fogos de artifício ocorrerá quando for concedida a licença para 
funcionamento sem as cautelas legais ou forem de conhecimento do poder público eventuais 
irregularidades praticadas pelo particular. O simples requerimento de licença de instalação ou o 
recolhimento da taxa de funcionamento não são suficientes para caracterizar o dever específico de agir. 
Segundo o ministro Gilmar Mendes, a questão resume-se à responsabilidade por fato ilícito causado 
por terceiro, que instalou clandestinamente loja sem obedecer a legislação municipal, estadual e federal. 
O ministro Marco Aurélio sinalizou que a responsabilidade do Estado é objetiva, considerado ato 
comissivo. A partir do momento em que se tem ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva. Entendeu 
ser o município diligente ao não expedir a licença e exigir a observância de requisitos normativos. 
Vencidos os ministros Edson Fachin (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli, 
que deram parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restaurar as conclusões da sentença. 
O relator compreendeu ser objetiva a responsabilidade civil atribuível ao Estado também no caso de 
condutas omissivas. Necessário conjugar a dispensabilidade da comprovação de culpa do agente ou 
falha no serviço público com a imposição à Administração de um dever legal de agir. Ponderou que o 
município inverteu o procedimento regulamentar, deixou de realizar a vistoria prévia no prazo de 24 
horas e permitiu a paralisação do processo administrativo. De igual modo, incorreu em violação de seu 
dever de exercício do poder de polícia. Por sua omissão, possibilitou que o comércio funcionasse 
clandestinamente e ali houvesse danos derivados de explosão. O ministro Luiz Fux salientou que a 
responsabilidade municipal está em permitir que atividade de alta periculosidade se realizasse em área 
próxima a residências. A ministra Cármen Lúcia enfatizou que o município fora acionado; estava, 
portanto, ciente da instalação do que seria comércio de fogos de artifício. Por sua vez, o ministro Celso 
de Mello destacou a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (1) CF: “Art. 37. (...) § 6º 
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” RE 136861/SP, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 969, disponível em:  
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 
 
3. Direito Financeiro  
3.1 Consulta. FECAM. Contabilização. Excedentes do Pré-Sal. Receitas Correntes. Receita 
Corrente Líquida. Forma de Aplicação da Receita. Receita Vinculada.  Em consulta oriunda da 
Presidência da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, o TCE/SC criou o Prejulgado nº 2220, 
no qual esclareceu que os recursos de receita de valores excedentes do pré-sal serão contabilizados 
“como receitas correntes pelos entes que vierem a recebê-los, integrando a Receita Corrente Líquida, 
constituindo receitas vinculadas a objetos de despesa específicos, razão pela qual não devem compor a 
base de cálculo das aplicações mínimas em saúde e educação, bem como a base de cálculo das 
contribuições a serem vertidas ao Fundeb pelos Municípios”, conforme apontamento do Relator. 
Trata-se de processo de consulta formulada pelo Presidente da Federação Catarinense de Municípios, 
indagando sobre a possibilidade dos Municípios contabilizarem recursos decorrentes da Lei nº 
13.885/2019, sendo a receita corrente líquida ou receita de capital e a conta/rubrica contábil indicada. 
O consulente também questionou se a forma de aplicação desses recursos segue de acordo com a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2220
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própria lei, sendo de autonomia do ente local a definição sobre essa aplicação ou se existe limitações e 
vinculações específicas sobre a forma de utilização e ainda, se deve ser feita a contabilização dos 
recursos em relação à aplicação mínima constitucional nas áreas de saúde e educação dos Municípios. 
Sobre a possibilidade de Municípios contabilizarem recursos decorrentes da Lei nº 13.885/2019, que 
trata dos critérios de distribuição, para Estados e Municípios, dos valores a serem obtidos com a venda 
dos volumes excedentes de petróleo no pré-sal, previstos no §2º do art. 1º da Lei 12.276/2010, estas 
receitas, de acordo com o Relator, “devem ser contabilizadas como receitas correntes e, portanto, 
compor a Receita Corrente Líquida dos entes que vierem a recebe-la”. Sobre a forma de aplicação 
desses recursos e a existência de limitações e vinculações específicas sobre a forma de utilização, “as 
referidas receitas caracterizam-se como vinculadas por disposição legal, cujo objeto de aplicação, por 
parte dos Municípios, está delimitado pelos incisos I e II, do §3º, do art. 1º, da Lei nº 13.885/2019, sem 
ordem de preferência preestabelecida. As receitas reguladas pela Lei nº 13.885/2019 não estão elencadas 
entre as receitas que constituem receita tributária ou de transferências; estão vinculadas à objetos de 
despesa específicos, razão pela qual não devem compor a base de cálculo das aplicações mínimas de  
saúde e educação, bem como a base de cálculo das contribuições a serem vertidas ao Fundeb pelos 
Municípios”. @CON-19/00952375, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
3.2. Consulta. Organizações Sociais. Recursos. FUNDEB. Instituições Comunitárias, 
Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 60% em remuneração dos profissionais do 
magistério. O TCE conheceu de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Florianópolis acerca 
da possibilidade dos recursos do FUNDEB serem investidos em contratos com organizações sociais; 
se tais entidades, assim definidas pela Lei n. 9.637/1998, seria aplicável a Lei n. 11.494/2007, que 
regulamenta o Fundo para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação; se caracterizam-se como instituições sem fins lucrativos e se haveria 
congruência entre os parágrafos 1º e 3º do art. 8º da Lei n.11.494/2017 e o art. 1º da Lei n. 9.637/1998 
e respondeu com a criação do Prejulgado nº 2221. Inicialmente, a Constituição Federal, em seus arts. 
211 a 213, definiu a aplicação de recursos no ensino pelos entes federados, bem como regras transitórias 
previstas no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Da mesma forma, 
o Relator observou que “a Lei n. 11.494/2007, à luz de seu art.8º, §§ 1º, 3º e 4°, permite que sejam 
computadas as matrículas efetivadas nas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos e conveniadas com o poder público”. Contudo, advertiu que, tratando-se da educação 
especial, para que ocorra o cômputo das matrículas, a instituição deve, além de observar o § 2º do art. 
9º (“Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular de ensino, em classes 
comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas”), ter 
atuação exclusivamente naquela área (§4º do art. 8° do mesmo diploma legal). Sobre os repasses às 
instituições sem fins lucrativos, o Relator ainda destacou que, “independentemente de serem 
qualificadas como organizações sociais, referidos gastos podem ser contabilizados apenas na quota 
relativa aos 40% dos recursos oriundos do Fundo. A parcela atinente aos 60% se destina exclusivamente 
ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, conforme § 3º do art. 9º e incisos do 
art. 22 da Lei n. 11.494/2007”. Quanto a profissionais do magistério cedidos para as instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, eles poderão ser considerados em 
efetivo exercício, no caso do atendimento das determinações legais para esse enquadramento. “Nesse 
caso, admite-se que suas remunerações sejam computadas para o cálculo da parcela mínima de 60% do 
FUNDEB a ser aplicada no exercício, uma vez que serão pagas pelo ente governamental cedente, com 
o qual o servidor mantenha vínculo contratual. Já os professores terceirizados que tenham vínculos 
com entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos não poderão ser 
remunerados com a parcela de recursos vinculada à remuneração do magistério”. “Dessa feita, percebe-

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900952375
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2221
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se que, do montante recebido do FUNDEB, apenas a parcela relativa aos 40% dos recursos pode ser 
destinada a entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que atuam na 
educação básica, elencadas na Lei n. 11.494/2007. Ademais, a aplicação desses recursos deve observar 
os arts. 70 e 71 da Lei n. 9.394/1996”, concluiu o Relator. Do voto do Relator, extrai-se a seguinte 
resposta sucinta para a consulta: “As entidades reconhecidas como Organizações Sociais na forma da 
Lei n. 9.637/98, desde que também se caracterizem como instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, assim qualificadas na forma da legislação pertinente, podem auferir 
recursos provenientes do FUNDEB. Destaca-se que mencionados recursos não podem ser retirados 
do percentual expresso no art. 22 da Lei n. 11.494/07 e devem respeitar as orientações dos arts. 70 e 
71 da Lei n. 9.394/96, sem prejuízo do atendimento à Instrução Normativa n. TC-14/2012, que trata 
da prestação de contas de recursos públicos no âmbito desta Corte de Contas”. @CON–19/00261208, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

3.3 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Despesa com Pessoal. Cessão de Pessoal. Desvio 
de Função. Vedação. Na utilização dos recursos do Fundeb, os profissionais do magistério cedidos a 
outros órgãos e entidades ou lotados na secretaria de educação desempenhando atividades alheias 
àquelas previstas no art. 22, parágrafo único, inciso II, da Lei 11.494/2007, bem como os profissionais 
pertencentes a outras categorias da educação, como merendeiros, auxiliares e assistentes, não podem 
ser remunerados com recursos da parcela vinculada ao magistério, de, no mínimo, 60% dos recursos 
do referido fundo (art. 22, caput, da mesma lei). Acórdão nº 349/2020, Boletim de Jurisprudência nº 
299, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
3.4 Finanças Públicas. Sistema S. Despesa. Associação civil. Empregado. Plano de saúde. 
Embora não haja vedação legal expressa ao repasse de recursos de entidades do sistema S para 
associações constituídas por seus empregados com a finalidade de prestar assistência à saúde de seus 
participantes e familiares, o auxílio deve estar previsto nos normativos da entidade ou pactuado em 
seus respectivos acordos coletivos de trabalho, sendo recomendável que o pagamento da vantagem seja 
feito diretamente nos contracheques dos empregados. Acórdão nº 431/2020, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 300, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

3.5. Administração Pública. Recursos Públicos. Desporto de Rendimento. É regular a 
transferência de recursos públicos a entidades esportivas de alto rendimento (profissional e não 
profissional), desde que o repasse aconteça em casos específicos, de modo não rotineiro, compatíveis 
com o interesse público e após a priorização do desporto educativo. Acórdão TC nº127/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 
3.6. Finanças Públicas. Royalties. Auxílio-Alimentação. É irregular a utilização de recursos 
dos royalties para custeio do auxílio-alimentação de servidores, eis que se trata de despesa relacionada ao 
quadro permanente de pessoal, incidindo na vedação do art. 8º da Lei Federal nº 7.990/89. Acórdão 
TC nº 124/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/. 

 

 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900261208
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 55 de 66 

 

4. Direito Previdenciário 
4.1. Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e ampla 
defesa. O Plenário retomou julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 
(Tema 445) em que se discute se o Tribunal de Contas da União (TCU) deve observar o prazo 
decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do 
ato de concessão inicial de aposentadoria e a necessidade de observância do contraditório e da ampla 
defesa (Informativo 955). O ministro Edson Fachin, em voto-vista, divergiu do relator e negou 
provimento ao recurso extraordinário. Entendeu ser aplicável o prazo decadencial de cinco anos à 
pretensão de denegação do registro do ato de concessão do benefício de aposentadoria, reforma ou 
pensão, pelo TCU, salvo comprovada má-fé, iniciando-se o respectivo termo inicial na data da 
publicação do ato normativo que concede o benefício pela autoridade competente. Discordou da 
premissa de que o ato administrativo de aposentadoria de servidor é um ato complexo e que somente 
se perfectibilizaria e, portanto, passaria a ter validade e eficácia plenas, a partir do registro junto ao 
TCU. Acolheu o parecer do Ministério Público Federal (MPF) que classificou o ato de concessão inicial 
de aposentadoria como ato composto, não complexo, e que, por essa razão, estaria sujeito, desde a sua 
concessão inicial pela autoridade do órgão ao qual o servidor está vinculado, ao prazo decadencial 
previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, já que o registro junto ao TCU teria efeito meramente 
declaratório, não constitutivo. Ressaltou que o que deve ser considerado para a formação da vontade 
final da Administração é a integralização de vontades autônomas e parciais de órgãos distintos para a 
obtenção do objetivo final colimado. Assim, exsurge complexo o ato que resulta da vontade parcial de 
dois ou mais órgãos, ao passo que o ato composto resulta da vontade única de um órgão, embora 
dependente de verificação por parte de outro. Observou que cada ato — o de concessão e o de registro 
— é independente entre si e tem o escopo de produzir efeitos específicos, dentro de um amplo processo 
administrativo, que se inicia com o requerimento formulado pelo servidor ou por dependente — nos 
casos de pensão ou aposentadoria voluntária —, passa pela análise da legalidade e do preenchimento 
de requisitos pela autoridade competente, segue para a publicação do decreto de concessão do benefício 
e termina com o controle, a posteriori, pelo TCU para fins de registro. O ato praticado pela autoridade 
competente para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 
aposentadoria, pensão ou reforma produz, desde a publicação do decreto de aposentadoria em diário 
oficial e antes mesmo do registro pelo TCU, todos os efeitos dele esperados: é extinto o vínculo jurídico 
entre o Estado e o servidor, que passa à inatividade, cujo regime jurídico é diverso, com direitos e 
obrigações distintos; e o cargo passa a ser considerado vago, com a sua disponibilidade para admissão 
de outro servidor mediante concurso. Já o ato do TCU, no estrito cumprimento do disposto no art. 71, 
III, da Constituição Federal (CF) (2), e nos arts. 1º, V, e 39, ambos da Lei 8.443/1992 (3), tem o fito de 
apreciar, a posteriori, a legalidade do ato de concessão inicial para fins de registro. Nessa atuação, o 
TCU exerce o controle externo de legalidade dos atos da Administração e, caso constate irregularidade 
ou ilegalidade, não poderá retificá-lo ou alterá-lo, mas apenas negar-lhe o registro, comunicando à 
autoridade competente que proceda à revisão e à retificação ou alteração necessárias à conformação do 
ato com a lei. Assim, o ato do TCU não pode ser classificado como uma vontade autônoma integrante 
do ato de concessão de aposentadoria, mas, sim, como um ato de controle realizado a posteriori, que 
respeita ao reconhecimento de legalidade e suficiência para fins de registro e composição da 
regularidade das contas do órgão pagador. O ato de concessão de aposentadoria não é, portanto, um 
ato complexo, mas uma conjugação de atos simples, independentes entre si, cada um produzindo os 
efeitos necessários e suficientes à perfectibilização dentro do plano de validade de cada ato. 
Evidentemente que, se o TCU encontrar, por ocasião do registro, vício de legalidade, a Administração 
deverá revisá-lo. Essa revisão, no entanto, seja para cancelar o benefício, seja para reduzir-lhe o valor, 
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não pode ser realizada passados mais de cinco anos da data de publicação do decreto de aposentação, 
porquanto não há razões para afastar a aplicação do art. 54 da Lei 9.874/1999 ao ato de concessão 
inicial de aposentadoria. Sublinhou que, ainda que se pudesse considerar o ato administrativo de 
aposentadoria como complexo, o princípio da proteção à confiança, consectário do princípio da 
segurança jurídica, o qual está calcado no Estado de Direito, por si próprio autoriza a aplicação do 
prazo decadencial ao ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Reconheceu que 
os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança e da necessidade de estabilização 
das relações sociais levam a Administração Pública a observar prazo razoável para a revisão de atos 
administrativos dos quais resultem efeitos patrimoniais aos administrados, neles incluídos os atos de 
concessão inicial de benefícios previdenciários no âmbito do serviço público federal. A Constituição 
privilegia a segurança jurídica, prevendo a prescritibilidade como regra e a imprescritibilidade como 
exceção. Dessa forma, mesmo atos que, em princípio, não se afigurariam hígidos à luz da estrita 
legalidade, recebem, em obediência à segurança jurídica, o manto cobertor da estabilidade. Além disso, 
não é razoável que a Administração se valha da sua ineficiência para que se permita a revisão tardia 
desse ato que é tão caro ao servidor e a seus dependentes. Há, dessa forma, a necessidade de se respeitar 
o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 também para o ato de concessão inicial de 
aposentadoria, pensão ou reforma do servidor público. Ademais, a regra do citado art. 54 tem como 
pressuposto a boa-fé do servidor ou de seu dependente, justificando-se a necessidade de estabilização 
da relação que tenha nascido do ato praticado em desconformidade com a legalidade estrita. Isso, 
porque o servidor, quando titular do benefício, passa a ter a legítima expectativa de que o benefício, 
que tem caráter alimentar, será definitivamente mantido. Nos casos em que verificada fraude ou má-fé 
do interessado, ou mesmo conluio entre este e o administrador para, por exemplo, postergar o envio 
do processo ao TCU, não há prazo para revisão desse ato, por conta do disposto na parte final do 
próprio art. 54, “salvo comprovada má-fé”. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve 
ser a data da publicação do ato concessivo pela autoridade competente. Em seguida, o relator indicou 
adiamento e o julgamento foi suspenso. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de 
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos 
patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º 
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe 
impugnação à validade do ato. (2) CF: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) III – apreciar, para 
fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta 
e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 
para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;” 
(3) Lei 8.443/1992: “Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos 
termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: (...) V – apreciar, para fins de registro, 
na forma estabelecida no Regimento Interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem 
o fundamento legal do ato concessório; (...) Art. 39. De conformidade com o preceituado nos arts. 5°, 
inciso XXIV, 71, incisos II e III, 73 in fine, 74, § 2°, 96, inciso I, alínea a, 97, 39, §§ 1° e 2° e 40, § 4°, 
da Constituição Federal, o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de: I - admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; II - 
concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que 
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tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. Parágrafo único. Os atos a que 
se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no Regimento Interno”. RE 
636553/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em:. 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 

4.2. Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. 
Revisão de ofício. Obrigatoriedade. A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter 
impositivo para aposentadorias por invalidez permanente de servidores que tenham ingressado no 
serviço público até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos 
vencimentos, estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor 
nominal dos benefícios. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.3. Pessoal. Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta. Não é mais 
possível aplicar, sob nenhuma hipótese, o entendimento exarado por meio do Acórdão 25/2003 – 
Plenário, que autorizou a contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas, como 
aluno do Instituto Militar de Engenharia, para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, 
sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 
4.4. Pessoal. Tempo de serviço. Serviço Militar. Ponderação. Escola Militar. Consulta. É 
computável, como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das 
autoridades militares competentes, nos termos da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a 
aplicação da regra prevista no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

4.5 Pensão. Negativa de registro do ato de inativação. Sobrestamento do feito, com abertura 
de Tomada de Contas Extraordinária. Das informações trazidas ao presente feito, extrai-se que o 
registro de inativação da ex-servidora do Município foi negado por este Tribunal. Não se tem notícia 
do cumprimento dessa negativa e, conforme informação do Fundo Financeiro Municipal, não se 
localizou o processo físico respectivo. Referido processo de inativação iniciou sua tramitação nesta 
Corte no ano de 2002, tendo sido julgado em 2003. Apesar de querer estabelecer um critério de justeza, 
não vejo como registrar uma pensão originada de uma aposentadoria que teve seu registro negado por 
este Tribunal de Contas. Diante de tal cenário, a fim de bem decidir acerca deste caso concreto, 
determino o sobrestamento da apreciação do presente processo, e a abertura de uma Tomada de Contas 
Extraordinária para que o Fundo Municipal esclareça toda a situação relacionada à negativa de registro 
da aposentadoria da servidora, possibilitando-se a este Tribunal a verificação do que de fato ocorreu. 
O sobrestamento, portanto, ocorrerá até a decisão definitiva a ser proferida na Tomada de Contas. 
Processo nº 749517/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
4.6 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e ampla 
defesa. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas 
estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A25%2520ANOACORDAO%253A2003/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A25%2520ANOACORDAO%253A2003/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A108/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, em conclusão e por maioria, ao apreciar o Tema 445 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia se o Tribunal de 
Contas da União (TCU) deve observar o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e a 
necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa (Informativos 955 e 966). No caso, a 
aposentadoria foi concedida pelo órgão de origem em 1º.9.1995. Em 18.7.1996, o processo 
administrativo chegou ao TCU. Em 4.11.2003, o TCU, ao analisar a legalidade da aposentadoria do 
servidor público concedida há mais sete anos, constatou a existência de irregularidades e, por essa razão, 
considerou ilegal o ato de concessão. O Tribunal, seguindo sua jurisprudência dominante, considerou 
que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se 
aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Nesses termos, por constituir 
exercício da competência constitucional (CF, art. 71, III) (2), tal ato ocorre sem a participação dos 
intjuleressados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, por 
motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se um prazo 
para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. Diante da inexistência de norma que incida 
diretamente sobre a hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º do Decreto-lei 4.657/1942 (3), a 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB). Assim, tendo em vista o princípio da 
isonomia, seria correta a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910/1932 (4). Portanto, se o 
administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também 
deve-se considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, tem o mesmo prazo para 
rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. Desse modo, a fixação do prazo de cinco 
anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Por 
conseguinte, a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso 
do prazo de cinco anos da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque, findo o 
referido prazo, o ato de aposentação considera-se registrado tacitamente, não havendo mais a 
possibilidade de alteração pela Corte de Contas. Os ministros Gilmar Mendes (relator) e Alexandre de 
Moraes reajustaram os seus votos. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator quanto à parte 
dispositiva. Enfatizou, porém, que o ato de concessão de aposentadoria é um ato simples e não 
complexo. Além disso, o prazo de cinco anos inicia-se com a publicação do ato pelo órgão de origem 
e não da chegada do processo administrativo ao TCU. Vencido o ministro Marco Aurélio, que deu 
provimento ao recurso extraordinário. Salientou que o ato de concessão de aposentadoria pelo órgão 
de origem do servidor não é ato jurídico perfeito e acabado, de modo que a Administração Pública não 
decai da possibilidade de proceder à análise da higidez do ato. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito 
da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato.” (2) CF: “Art. 71. O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete: (...) III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;” (3) Decreto-lei 4.654/1942: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o 
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. (4) Decreto 
20.910/1932: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4043019&numeroProcesso=636553&classeProcesso=RE&numeroTema=445
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo955.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
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qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. RE 636553/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 

4.7 Previdência. Segregação de Massas. Demonstração Contábil. Da necessidade de elaboração 
de demonstrações contábeis individualizadas para recursos e obrigações vinculados aos Planos 
Financeiro e Previdenciário. Na análise da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Rio Novo do Sul, referentes ao exercício de 2014, a área técnica desta Corte 
apontou irregularidade no que tange à ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos 
recursos e obrigações correspondentes aos planos financeiro e 1ª CÂMARA Informativo de 
Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 8 previdenciário pelo instituto de previdência, desrespeitando a 
segregação da massa de segurados, contrariando as disposições da Portaria MPS nº 403/2008, então 
vigente, sobretudo a regra prevista no §2º1 do art. 21, que trata da impossibilidade de comunicação 
entre recursos e obrigações dos respectivos planos. Nesse sentido, esclareceu que a Portaria MF nº 
464/2018, que substituiu a portaria supra, manteve a previsão quanto à necessidade de separação 
orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos Fundos Financeiro e Previdenciário, 
agora denominados Fundos em Repartição e em Capitalização. Ponderou, todavia, que não havia 
determinação explícita na portaria revogada sobre os critérios a serem utilizados para tal separação, nem 
qualificação de tais planos como sendo fundos especiais nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, como 
pretendeu a área técnica, o que importaria na emissão de demonstrações contábeis próprias, inclusive 
patrimoniais, e ainda a obrigação de cadastro no CNPJ. Ainda segundo a relatora, os critérios para a 
separação contábil também não foram expressamente descritos nas regulamentações sobre a 
contabilidade dos regimes próprios previdenciários vigentes em 2014, elaboradas pelo Ministério da 
Previdência Social e pela Secretaria do Tesouro Nacional (Manuais e Planos de Contas), tendo 
mencionado. Quanto a recursos vinculados à Taxa de Administração, a relatora observou que a 
legislação estabelece apenas um limite de gasto de 2% da base de cálculo, sem a vinculação de recursos 
a objetivos ou serviços, descaracterizando, a princípio, um fundo especial, salvo se houver a fixação de 
seu percentual por lei. Inobstante, acompanhou entendimento técnico quanto à necessidade de se 
constituir uma unidade orçamentária específica, por ser um procedimento mais eficaz para o controle 
das receitas e despesas destinadas à administração do regime próprio. Sobre o caso em exame, verificou 
que o registro contábil da movimentação bancária foi segregado entre a Taxa de Administração e os 
Fundos Previdenciário e Financeiro, assim como o lançamento contábil das provisões matemáticas, 
cumprindo a orientação constante do Plano de Contas então vigente. Visualizou ainda que houve a 
separação da execução orçamentária das receitas e despesas vinculadas à Taxa de Administração e aos 
Fundos Previdenciário e Financeiro. Entretanto, vislumbrou que não houve a segregação contábil 
necessária para a geração de balanços patrimoniais independentes. A relatora, citando outros julgados 
dessa Corte de Contas, manteve a irregularidade, porém, sem aplicação de multa, bem como sem 
expedição de determinação uma vez que a segregação contábil foi implementada pelo instituto em 2017. 
Nestes termos, o Plenário, à unanimidade, de acordo com o voto da relatora acompanhou os termos 
do voto prolatado. Acórdão TC nº 1775/2019-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
4.8 Previdência. Segregação de Massas. Estudo de Viabilidade. A demonstração de viabilidade 
orçamentária e financeira, inclusive quanto aos limites de despesa da LRF, é instrumento essencial para 
o planejamento e controle da despesa gerada pelos Planos Financeiros dos regimes optantes pela 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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segregação de massa. Na análise da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Rio Novo do Sul, referentes ao exercício de 2014, a área técnica desta Corte 
apontou que o Demonstrativo da Avaliação Atual de 2013 não evidenciou a projeção dos aportes de 
recursos anuais para custeio das insuficiências do Fundo Financeiro e, como consequência dessa 
omissão, a falta de verificação da capacidade orçamentária e financeira do município no custeio do 
referido fundo e em cumprir os limites da LRF. O relator verificou inicialmente, conforme 
esclarecimentos apresentados pela defesa, que a necessidade anual de desembolsos do ente, na verdade, 
foi demonstrada na Avaliação Atuarial para o período de 2013 a 2087, opinando por afastar esse ponto 
do indicativo de irregularidade. No que tange à ausência de análise de viabilidade dos aportes, o relator 
observou, da leitura dos arts. 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008 (vigente no exercício de 2014) que 
o déficit atuarial apurado na avaliação ou na reavaliação atuarial deveria ser equacionado por meio de 
um plano de amortização, custeado pela criação de uma contribuição previdenciária complementar ou 
pela fixação de aportes periódicos ao regime próprio, e que esse plano deveria ser submetido a estudo 
de viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive quanto ao impacto na LRF. A 
relatora observou, contudo, que o instituto não estava obrigado a demonstrar a viabilidade e o impacto 
fiscal para o enfrentamento do déficit, uma vez que havia optado pela segregação de massa em 2006, 
antes de alteração normativa introduzida em 2013, que estabeleceu tal exigência. Inobstante, entendeu 
que tal estudo “mostra-se um instrumento essencial ao planejamento e ao controle da despesa pública, 
em especial, da despesa gerada pelos Planos Financeiros dos regimes optantes pela segregação, já que 
a eventual insuficiência de recursos deve ser custeada pelo Ente, na forma do art. 2º, § 1º, da Lei Federal 
9.717/1998”. Ademais, acrescentou que a demonstração constitui uma medida de responsabilidade na 
gestão fiscal dos regimes próprios previdenciários, pois busca garantir o equilíbrio das contas públicas, 
mesmo nos casos de segregação de massas. Nestes termos, o Plenário, à unanimidade, de acordo com 
o voto da relatora determinou ao gestor do Instituto que providencie a elaboração dos levantamentos 
de sustentabilidade do regime próprio. Acórdão TC nº 1775/2019, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
4.9 Pessoal. Pensão Civil. Filha Maior Solteira. Cargo efetivo. Exclusão. Medida 
administrativa.  A exclusão de filha maior solteira ocupante de cargo público permanente da condição 
de beneficiária de pensão, realizada pelo próprio órgão pagador previamente à apreciação do ato de 
concessão pelo TCU, não impede que o Tribunal aprecie o mérito pela ilegalidade do ato, para que não 
reste qualquer dúvida acerca da impossibilidade de pagamento do benefício em situações da espécie 
(art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958). Acórdão nº 817/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.10 Pessoal. Pensão Civil. União estável. Comprovação. Decisão judicial. Estando 
comprovada, de modo inequívoco, a duradoura e estável convivência entre companheira e instituidor, 
ainda que não exista decisão judicial a respaldar essa união, a pensão concedida à companheira deve ser 
considerada legal para fins de registro. Acórdão nº 803/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.11 Pessoal. Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da 
União. É incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no 
art. 232, parágrafo único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério 
Público da União com base no vencimento do cargo imediatamente superior ou 20% de acréscimo, 
caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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subsídio, salvo as exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º). Acórdão nº 831/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.12 Aposentadoria e Direito Adquirido a Regime Jurídico. A Primeira Turma iniciou julgamento 
conjunto de agravos regimentais em reclamações ajuizadas em face de decisão supostamente contrária 
ao que decidido pelo STF na ADI 4.420. No caso, os reclamantes, titulares do cargo de escrevente 
notarial do Estado de São Paulo, tiveram suas aposentadorias concedidas nos termos da Lei 
10.393/1970, daquele estado. Posteriormente, foi promulgada a Lei estadual 14.016/2010, que revogou 
a norma anterior, e alterou as condições estabelecidas à época da concessão dos benefícios dos 
reclamantes. Em razão disso, ajuizaram ações declaratórias de revisão de aposentadoria, que foram 
julgadas improcedentes. Alegam que, no paradigma citado, determinou-se que os aposentados que já 
estavam em pleno gozo das suas aposentadorias, e dentro das regras da lei de 1970, não poderiam ser 
alcançados pelos efeitos da lei de 2010. O ministro Alexandre de Moraes (relator) votou pelo 
desprovimento do agravo e consequente procedência da reclamação, no que foi acompanhado pela 
ministra Rosa Weber. Preliminarmente, afastou a alegada nulidade na decisão agravada decorrente da 
ausência de citação. No ponto, ressaltou inexistir prejuízo, uma vez que a interposição do agravo 
possibilitou ao recorrente que trouxesse seus argumentos. Assim, se houvesse nulidade, foi sanada nessa 
oportunidade, em que exercido o contraditório. No mérito, afastou a ausência de aderência entre o ato 
reclamado e o paradigma invocado. Anotou que, no julgamento da referida ação direta de 
inconstitucionalidade, o Plenário assentou que a extinção da carteira de previdência das serventias não 
oficializadas do estado de São Paulo, embora possível por lei estadual, e operada pela lei de 2010, deve 
respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da 
nova lei. Considerou que os reclamantes já possuíam os requisitos necessários para aposentadoria 
anteriormente à nova lei, e o ato de concessão da aposentadoria foi aperfeiçoado em momento anterior 
à sua edição, nos termos da lei antiga. O STF entende que a inexistência de direito adquirido a regime 
jurídico ocorre nas hipóteses em que o indivíduo ainda não preenche os requisitos necessários para se 
aposentar no momento da alteração legislativa. Ele irá se aposentar, portanto, nos termos da nova regra. 
Por outro lado, aqueles que preenchem os requisitos para se aposentar antes da mudança de regime 
têm direito adquirido à sistemática anterior, existente à época em que preenchidos esses requisitos, 
mesmo que se aposentem durante a vigência da nova regra. Assim, evidente que os reclamantes foram 
indevidamente submetidos às regras da lei de 2010, pois suas aposentadorias foram concretizadas no 
regime anterior. Em divergência, os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio votaram pelo provimento do 
recurso. O ministro Luiz Fux considerou que o paradigma em exame de fato garante a situação jurídica 
de quem já preenche os requisitos para obtenção de aposentadoria, principalmente de quem já se 
aposentou. Entretanto, a lei de 2010 prevê novos critérios para reajustes futuros, e, nesse ponto, não 
há como garantir direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. Portanto, o STF não 
garantiu o direito à manutenção da indexação de benefício de aposentadoria, sequer impediu a 
majoração de alíquotas. O ministro Marco Aurélio reputou ocorrer nulidade quanto à falta de citação. 
No mérito, apontou a inexistência de desrespeito à decisão proferida pelo STF. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso para aguardar-se o voto de desempate do ministro Roberto Barroso. RCL nº 
37892, Informativo de Jurisprudência do STF nº 969, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 
 
4.13 Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão de 
ofício. Obrigatoriedade. A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter impositivo 
para aposentadorias por invalidez permanente de servidores que tenham ingressado no serviço público 
até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3889800
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm
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estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor nominal dos 
benefícios. Acórdão nº 204/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.14 Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta. É computável, 
como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de 
outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares 
competentes, nos termos da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a aplicação da regra prevista 
no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 205/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 
 
4.15 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. 
Setor privado. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para fins de 
contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação original 
do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico 
superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal. Acórdão nº 631/2020, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 
 
4.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. Alteração. 
Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má-fé, deve o TCU, 
ao apreciar ato de alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo permitido reavaliar 
situações já consolidadas por ocasião do registro do ato inicial. Acórdão nº 1232/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.17 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição 
previdenciária. O tempo de serviço religioso pode ser computado para fins de aposentadoria 
estatutária, desde que comprovado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (art. 
7º da Lei 6.696/1979). Acórdão nº 1273/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.18 Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão 
alimentícia. A percepção, pela ex-companheira, de pensão alimentícia estabelecida judicialmente em 
face de dissolução de união estável com o instituidor permite a repartição da pensão civil entre ela e o 
cônjuge supérstite. O fato de a união estável ter se configurado antes do casamento não interfere na 
legalidade do rateio, uma vez que não há distinção entre os dois institutos para fins civis. Acórdão nº 
643/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
4.19 Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União. É 
incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no art. 232, 
parágrafo único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério Público da 
União com base no vencimento do cargo imediatamente superior ou 20% de acréscimo, caso a 
aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio, salvo as 
exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º). Acórdão nº 831/2020, Boletim de Pessoal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A108/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6696.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.20 Acumulação de pensões. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. 
Remuneração. É legal a acumulação de pensão militar por morte com remunerações ou proventos de 
dois cargos constitucionalmente acumuláveis. Acórdão nº 1080/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 
76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 
 
5. Direito Tributário 

5.1. Responsabilidade tributária solidária de terceiros. É inconstitucional lei estadual que disciplina 
a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código 
Tributário Nacional (CTN). Com essa orientação, o Plenário julgou procedente pedido formulado em 
ação direta para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998, 
incluído pelo art. 13 da Lei 9.226/2009, ambas do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade 
tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no 
cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, economista e correspondente fiscal. 
Entendeu que a norma impugnada invadiu a competência do legislador complementar federal para 
estabelecer normais gerais sobre a matéria. Além de ampliar o rol das pessoas que podem ser 
pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário previsto pelos arts. 134 e 135 do CTN (1), dispôs 
diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiro. 
(1) CTN: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
de que forem responsáveis: I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II – os tutores 
e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III – os administradores de bens 
de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI – os 
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 
pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III 
– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” ADI nº 4845/MT, 
Informativo de Jurisprudência STF Nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta. A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do 
art. 149 da Constituição Federal (CF) (1) alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de 
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Com 
essa tese de repercussão geral (Tema 674), o Plenário concluiu julgamento conjunto de recurso 
extraordinário e de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nos quais se discutia o alcance da 
mencionada imunidade, que preceitua não incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico sobre as receitas decorrentes de exportação (Informativo 965). O colegiado julgou 
procedente o pedido formulado na ADI, para declarar a inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1º e 2º, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 971/2009 (2). Além 
disso, deu provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão impugnado e conceder 
ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas restrições presentes no art. 
245, §§ 1º e 2º, da IN da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) 3/2005 (3), no tocante às 
exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras. 
Prevaleceram os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, relatores da ADI e do 
recurso extraordinário, respectivamente. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, inexiste 
controvérsia a respeito da aplicação da aludida imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação 
direta, isto é, quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. 
Discute-se apenas relativamente às receitas decorrentes de exportação indireta, quando a produção é 
comercializada entre produtor e vendedor com empresas constituídas e em funcionamento no Brasil 
que destinem os produtos à exportação. Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em 
duas categorias: (i) a primeira, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei 
1.248/1972, que possuem Certificado de Registro Especial, chamadas habitualmente de trading 
companies; (ii) a segunda, formada com aquelas que não possuem o referido certificado e são 
constituídas de acordo com o Código Civil (CCv). O relator da ADI aduziu que a Administração 
Tributária dispensa o mesmo tratamento a ambas. Atualmente, ao adquirirem produtos no mercado 
interno para posterior remessa ao exterior, essas empresas já gozam de benefícios fiscais relacionados 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); às contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em seguida, asseverou que, em prestígio 
à garantia da máxima efetividade, a imunidade sobre as receitas de exportação também deve ser aplicada 
à hipótese das exportações indiretas. Não se trata de dar interpretação mais ampla e irrestrita para 
alargar o preceito. A regra da imunidade, diferentemente da isenção, deve ser analisada do ponto de 
vista teleológico/finalístico do Sistema Tributário Nacional. Dessa maneira, depreendeu que o escopo 
da imunidade contida no art. 149, § 2º, I, da CF é a desoneração da carga tributária sobre transações 
comerciais que envolvam a venda para o exterior. É evitar a indesejada exportação de tributos e permitir 
que os produtos nacionais se tornem mais competitivos no exterior, contribuindo para a geração de 
divisas e o desenvolvimento nacional. Destacou que a desoneração das atividades ligadas à exportação 
aparece como tendência explícita da CF, o que pode ser comprovado por regras que disciplinam a 
imunidade do IPI e do ICMS. Considerada a finalidade da norma imunizante, não há como 
simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações indiretas, de modo a tributar 
as operações realizadas no mercado interno e imunizar exclusivamente a posterior remessa ao exterior. 
Tributar a operação interna onera em verdade a exportação inteira e fere inclusive a livre concorrência. 
Não há razoabilidade em se excluir da imunidade a exportação indireta. A ideia da regra é permitir o 
favorecimento para quem vai exportar. Impende levar em conta se a destinação final é a exportação. 
Assim, o País lucra externamente, na balança comercial, e internamente, com a geração de renda e 
emprego. Por seu turno, o ministro Edson Fachin sublinhou que, em seu voto, analisou três tópicos 
para responder à questão constitucional submetida à repercussão geral: (i) a desoneração da tributação 
na cadeia produtiva exportadora; (ii) o regime jurídico da imunidade tributária; (iii) a exigibilidade de 
contribuição previdenciária a ser paga pela agroindústria, definida na concepção ampla de produtor 
rural (Lei 8.212/1991, art. 22A). Nessa dimensão, a decisão retomou observações e ponderações sobre 
a dinâmica do comércio internacional e sobre a aplicação do princípio do destino, realizadas nos 
julgamentos da ADO 25 e do RE 723.651, respectivamente. O ministro Fachin realçou premissa 
segundo a qual a desoneração dos tributos que influa no preço de bens e serviços deve estruturar-se, a 
princípio, em formato destinado à garantia do objeto, e não do sujeito passivo da obrigação tributária. 
Irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. (1) CF: “art. 149. Compete exclusivamente à 
União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
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observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...) § 2º As contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (...) I – não incidirão sobre as 
receitas decorrentes de exportação; ” (2) IN RFB 971/2009: “Art. 170. Não incidem as contribuições 
sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja 
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º 
do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 
2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada 
diretamente com adquirente domiciliado no exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com 
empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio 
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. ” 
(3) IN SRP 3/2005: “Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as 
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro 
de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo 
exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no 
exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento 
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente 
da destinação que esta dará ao produto”. (Revogada pela IN RFB 971/2009). ADI 4735/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 
5.3. Súmula nº 640. O benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de 
mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou 
reexportação para o estrangeiro. Súmula 640, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 665, disponível 
em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%2
7.  

 
5.4. Súmula nº 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da 
exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula nº 641, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 665, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%2
7.  

 
5.5 Compensação tributária. Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF. Distribuição de 
lucros ocorrida em exercício posterior ao da primeira retenção. Direitos de compensar entre 
períodos-bases distintos. Possibilidade. Decreto-lei nº 1.790/1980 e IN SRF nº 87/1980. 
Legislação superveniente. Lei nº 7.713/1988. Ausência de proibição. Supressão do direito de 
compensar entre calendário diverso por ato infra legal. IN SRF n 139/1989. Ilegalidade. É ilegal 
o art. 4º, I, da IN SRF nº 139/1989, que, ao suprimir a comunicação entre exercícios diferentes, traz 
inovação limitadora não prevista no Decreto-lei nº 1790/1980. Discute-se a possibilidade de se 
compensar o valor do Imposto de Renda recolhido sobre os lucros distribuídos às empresas 
estabelecidas no país com aquele incidente sobre lucros compartilhados com acionistas domiciliados 
no exterior, considerando que a apuração de ambos os tributos se deu em balanços encerrados em 
exercícios diversos. Debate-se, em particular, se a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 66 de 66 

n. 139/1989, ao alterar a transposição de calendários e deixar de prever a compensação tributária de 
valores apurados em exercícios distintos, teria contrariado o regramento do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 
n. 1.790/1980. A par da já existente autorização para compensar o Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte com aquele a ser descontado no momento da distribuição de lucros, previsto no Decreto-lei n. 
1.790/1980, a Lei n. 7.713/1988 somou a possibilidade de serem compensados valores calculados com 
base, também, no lucro líquido apurado pela pessoa jurídica e enviados ao exterior, com incidência no 
encerramento do respectivo período-base. Registre-se que a lei é o único veículo normativo capaz de 
criar e estabelecer a configuração do direito à compensação tributária, vale dizer, de fixar os requisitos 
materiais e formais à sua fruição, e somente por intermédio dela é que se poderá impor limitações ao 
seu exercício, em observância à legalidade prevista no art. 5º, II, da Constituição da República. Nesse 
contexto, verifica-se que o Decreto-lei n. 1.790/1980 não estabeleceu restrição à compensação entre 
períodos diversos, isto é, não impôs nenhuma limitação temporal ao exercício de tal direito. Ademais, 
a possibilidade de compensar o Imposto sobre a Renda originalmente retido na fonte, em calendários 
diferentes, é direito que se extrai, primariamente, do próprio texto legal. Isso porque, dentre os 
requisitos legais para a compensação, previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 1.790/1980, não se 
verifica a condicionante de prazo, a evidenciar que a IN SRF n. 87/1980 limitou-se a explicitar o 
conteúdo da norma legal, reconhecendo a viabilidade da transposição de períodos, cuja opção era 
facultada ao contribuinte. O art. 35, § 4º, c, da Lei n. 7.713/1988, não exibe nenhuma proibição de 
compensar entre exercícios diferentes, como também não se verifica previsão de regulamentação de tal 
dispositivo por ato infralegal, diversamente da IN SRF n. 87/1980, cuja edição foi expressamente 
autorizada pelo art. 6º do Decreto-lei n. 1.790/1980. Noutro vértice, não se pode olvidar que os atos 
regulamentares devem observar não apenas o ato normativo do qual extraem validade imediata, mas 
também devem guardar conformidade com o arcabouço legal sobrejacente. Logo, a IN SRF n. 
139/1989, embora editada para regulamentar a Lei n. 7.713/1988, criou, no que concerne à 
compensação entre exercícios diversos, limitação conflitante com o Decreto-lei n. 1.790/1980, 
invadindo o plano exclusivo da lei. Portanto, o art. 4º, I, da IN SRF n. 139/1989, ao suprimir a 
comunicação entre exercícios diferentes, trouxe inovação limitadora não prevista na lei de regência, 
incorrendo, no ponto, em ilegalidade. REsp 1.628.374 – SP, Informativo de Jurisprudência do STJ n 
665, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/. 
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
  

1.1 Licitações e Contratos  
1.1.1 Admite-se, em situações excepcionais e suficiente justificativa, o cancelamento de 

empenhos referentes a aquisições ou prestações de serviços no qual o fornecedor 
ou prestador já tenham cumprido a obrigação correspondente.  

1.1.2 O uso indevido da contratação direta, sem a realização de processo licitatório, 
constitui infração à norma legal, que poderá culminar na aplicação de multa ao 
responsável.  

1.1.3 Representação. Contratações diretas de profissionais realizadas pelo município por 
recibo de pagamento autônomo (RPA), de forma generalizada, reiterada e sem 
demonstração da urgência e excepcionalidade que justificasse essa forma de 
contratação. Procedência com aplicação de multa administrativa.  

1.1.4 Consulta. Servidor público municipal. Cargo médico. Contratação por terceirizadas 
do município para realização de plantões e sobreavisos. Regra geral pela 
impossibilidade em face da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 
Possibilidade mediante o atendimento aos requisitos excepcionais estabelecidos 
pelo Acórdão nº 549/11 – Tribunal Pleno, facultando-se, neste caso, a utilização do 
procedimento do credenciamento. Conhecimento e resposta nos termos do Voto.  

1.1.5 Representação da Lei nº 8.666/1993. Contratação de gêneros alimentícios e de 
consultoria nutricional. Aglutinação de serviços incompatíveis. Violação ao artigo 
23§ 1º, da Lei nº 8666/93. Exigência de qualificação técnica excessiva. Procedência 
parcial. Aplicação de multa, expedição de recomendação.  

1.1.6 Representação da Lei 8.666/93. Medicamentos. Lote único. Lista fechada. Prazo de 
entrega exíguo. Ausência de dano ao erário. Compra para atender decisões judiciais. 
Falhas que comportam ressalvas. Consulta sobre o tema. Pela procedência parcial 
com recomendações.  

1.1.7 Representação da Lei nº 8.666/93. Instalações elétricas de caráter provisório. 
Atividades relacionadas à área de Engenharia Elétrica. Ausência de especificação da 
modalidade da formação técnica. Procedência parcial com recomendação. 
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1.1.8 Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos 
modelos que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante 
identificar um conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as 
especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento 
do certame para marca ou modelo específicos e a caracterizar a realização de ampla 
pesquisa de mercado.  

1.1.9 O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação da 
empresa licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas 
indiretas de licitar constantes do Sistema de Cadastramento  Unificado de 
Fornecedores (Sicaf) sem que haja elementos suficientes para evidenciar que sua 
constituição teve por objetivo burlar penalidade aplicada a outra sociedade 
empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para manifestação 
prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018).  

1.1.10 Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado.  
1.1.11 Cessão de contratos pela Petrobrás e Decreto.  
1.1.12 Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e repartição de ganhos 

inesperados.  
1.1.13 Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Sistema de Registro de Preços.  
1.1.14 Licitação. Adicional de Insalubridade.  
1.1.15 Licitação. Medicamento. Preço.  
1.1.16 Licitação. Medicamento. Desoneração de ICMS.  
1.1.17 Licitação. Cooperativa. Tratamento diferenciado. Direito de Preferência. Receita 

bruta.  
1.1.18 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Princípios do bis in idem. Suspensão 

temporária. Licitação.  
1.1.19 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. 

Referência. Sicro. Sinapi. Simultaneidade.  
1.1.20 Representação. Licitação. Pregão Presencial. Ausência de Disponibilização de 

Edital. Não Observância do Prazo. Mínimo de Publicidade. Direcionamento. 
Multas. 

1.1.21 Licitação. RDC. Contratação integrada. Obras e serviços de engenharia. 
Metodologia. Enquadramento. 

1.1.22 Licitação. Licitação de técnica e preço. Critério. Vínculo empregatício. Proposta 
técnica. Pontuação.  

1.1.23 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Medicamento. Preço de 
Mercado. Referência. 

1.1.24 Licitação. Pregão. Princípio da Segregação das Funções. Princípio da Moralidade. 
Pregoeiro. Equipe de Apoio. 

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a 
partir de dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes a data limite para 
apresentação de proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta se 
referir (art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001; 
e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

1.1.26 Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública 
municipal.  

1.1.27 Enunciado de Súmula nº 08/19.  
1.1.28 Enunciado de Súmula nº 09/19. 
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1.1.29 Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição dos 
requisitos dos cargos oferecidos. 

1.1.30 Pregão Eletrônico -Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato.  
1.1.31 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Chamamento público. 

Princípio da isonomia.  
1.1.32 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Edital. Documentação. Prazo. Princípio da 

razoabilidade.  
1.1.33 Licitação. Participação. Restrição. Princípio da Isonomia. Atividade econômica. 

Regime tributário. Desoneração.  
1.1.34 Desestatização. Parceria público-privada. Mineração. Alienação. Empresa estatal. 

Direito de minas. Consulta.  
1.1.35 Direito à saúde e o dever de o Estado fornecer medicamento.  
1.1.36 Contrato Administrativo. Preço Global. Sobrepreço.  

 
1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso 
extraordinário. STF.  

1.2.2  Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 
processual. Ato sujeito a registro. Princípios de boa-fé.  

1.2.3 É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.  

1.2.4 Diárias. Prefeito Municipal. Ausência parcial de documentação. Elementos 
objetivos que permitem demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações. 
Ressalva. Controle Interno. Ausência de comprovação da falha na fiscalização. 
Procedência parcial.  

1.2.5 Denúncia. Acumulação de Cargo em comissão com funções gratificadas. 
Irregularidade. Prejulgado nº 25. Constituição Federal de 1988. Art. 37, incisos XVI 
e XVII. Procedência. Determinação e recomendação.  

1.2.6 Pessoal. Contratação Temporária. Cuidador.  
1.2.7 Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 56. 
1.2.8 Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 57. 
1.2.9 Pessoal. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.  
1.2.10 Consulta. Servidor Público. Função Gratificada. Lotação. Designação. Atuação em 

Secretaria Diversa. Funções Diversas do Cargo de Origem. Possibilidade.  
1.2.11 Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
1.2.12 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 

Alteração. 
1.2.13 Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 

processual. Ato sujeito a registro. Princípio da boa-fé.  
1.2.14 Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.  
1.2.15 Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado Recurso 

Extraordinário. STF. 
1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso 

extraordinário.  
1.2.17 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 

independência das instâncias.  
1.2.18 Pessoal. Cessão. Policial Militar. Auxílio-Alimentação. Processual. Consulta. Amicus 

Curiae. Parecer em Consulta TC nº 001/2020- Plenário.  
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1.2.19 Pessoal. Revisão Geral Anual. Poder Legislativo. Prejulgado nº 58.  
 
 

1.3 Fiscalização e Controle  
1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 

Prestação de Contas. Súmula.  
1.3.2 Os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial não 

se subvinculam à destinação de 60% (sessenta por cento) ao pagamento da 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública.  

1.3.3 Prestação de contas do Governador do Estado, relativa ao exercício de 2018: 
parecer prévio pela aprovação, com ressalvas.  

1.3.4 Projeto “Na Ponta do Lápis”: avaliação do desempenho da educação, com foco no 
cumprimento das metas constantes do Plano Nacional de Educação.  

1.3.5 Recurso de Revisão. Divergência jurisprudencial. Atraso no pagamento de 
obrigações fiscais, previdenciárias e com fornecedores. Incidência de multas e juros. 
Demonstração de insuficiência de caixa da entidade e comprovação de adoção de 
medidas. Inocorrência de erro grosseiro. Precedente deste Tribunal. Conhecimento 
e provimento de recurso.  

1.3.6 Recurso de revista contra aplicação de multa administrativa – Penalidade que 
independe de dolo, culpa e/ou prejuízo ao Erário – Compatibilidade da penalidade 
com julgamento pela regularidade (com ou sem ressalva) de contas, consoante 
orientação fixada em Uniformização de Jurisprudência – Negativa de provimento.  

1.3.7 Responsabilidade. Prefeito. Promulgação de Lei.  
1.3.8 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. 

Instauração. Fiscalização. Competência do TCU.  
1.3.9 Desestatização. Ação de classe especial. Competência. Extinção. Poder Legislativo. 

Consulta.  
1.3.10 Representação. Convênio entre Município e Associação. Condenação Judicial 

Trabalhista. FGTS. Prática em vigor até nova legislação. Afastamento da 
Responsabilidade Administrativa. Ausência de Dano ao Erário.  

1.3.11 Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
1.3.12 Partidos Políticos: apoiamento de eleitores não filiados e limites para criação, fusão 

e incorporação. 
1.3.13 Sistema de representação proporcional e distribuição das vagas remanescentes. 
1.3.14 Indeferimento de registro, cassação de diploma ou mandato e novas eleições.  
1.3.15 Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva 

de veículos dos municípios.  
1.3.16 Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de 

gastos com pessoal.  
1.3.17 Responsabilidade. Contas de Governo. Gestão Fiscal.  
1.3.18 Responsabilidade. Ato de Gestão. Desconcentração Administrativa. 
1.3.19 Responsabilidade. Sanção. Multa. Proporcionalidade.  

  
2. Direito Constitucional  

2.1 Composição de órgão da Administração Pública Estadual e participação de 
representante seccional da OAB.  

2.2 Majoração e taxas de custas judiciais.  
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2.3 Fundo Estadual de Controle e Erradicação da Pobreza e Amortização de Dívida 
Pública.  

2.4 Reclamação: repercussão geral e imunidade de vereador.  
2.5 Clausula de desempenho individual e constitucionalidade.  
2.6 Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza 

remuneratória/Indenizatória – Incidência no cálculo do limite previsto no 70% 
previsto no cálculo do limite de 70% previsto n o art. 29-A CF.  

2.7 Competência do TCU. Sistema S. Abrangência. Transferência de recursos. 
Associação civil. Empregado. Prestação de contas.  

2.8 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Irregularidade. Ato 
discricionário.  

2.9 Responsabilidade Civil do Estado e o Dever de Fiscalizar.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Consulta. FECAM. Contabilização. Excedentes do Pré-Sal. Receitas Correntes. 

Receita Corrente Líquida. Forma de Aplicação da Receita. Receita Vinculada.  
3.2 Consulta. Organizações Sociais. Recursos. FUNDEB. Instituições Comunitárias, 

Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 60% em remuneração dos 
profissionais do magistério.  

3.3 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Despesa com Pessoal. Cessão de Pessoal. 
Desvio de Função. Vedação. 

3.4 Finanças Públicas. Sistema S. Despesa. Associação civil. Empregado. Plano de 
saúde. 

3.5 Administração Pública. Recursos Públicos. Desporto de Rendimento.  
3.6 Finanças Públicas. Royalties. Auxílio-Alimentação.  

 
4. Direito Previdenciário 

4.1 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e 
ampla defesa.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. 
Revisão de ofício. Obrigatoriedade.  

4.3 Pessoal. Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta.  
4.4 Pessoal. Tempo de serviço. Serviço Militar. Ponderação. Escola Militar. Consulta.  
4.5 Pensão. Negativa de registro do ato de inativação. Sobrestamento do feito, com 

abertura de Tomada de Contas Extraordinária.  
4.6 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e 

ampla defesa. 
4.7 Previdência. Segregação de Massas. Demonstração Contábil.  
4.8 Previdência. Segregação de Massas. Estudo de Viabilidade.  
4.9 Pessoal. Pensão Civil. Filha Maior Solteira. Cargo efetivo. Exclusão. Medida 

administrativa. 
4.10 Pessoal. Pensão Civil. União estável. Comprovação. Decisão judicial.  
4.11 Pessoal. Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da 

União.  
4.12 Aposentadoria e direito adquirido a regime jurídico.  
4.13 Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão 

de ofício. Obrigatoriedade.  
4.14 Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta.  
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4.15 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 
serviço. Setor privado. 

4.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 
Alteração.  

4.17 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição 
previdenciária.  

4.18 Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão 
alimentícia.  

4.19 Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União.  
4.20 Acumulação de pensões. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. 

Remuneração.  
 

5 Direito Tributário 
5.1 Responsabilidade tributária solidária de terceiros.  
5.2 Imunidade tributária e exportação indireta.  
5.3 Súmula 640 
5.4 Súmula 641 
5.5 Compensação tributária. Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF. 

Distribuição de lucros ocorrida em exercício posterior ao da primeira retenção. 
Direitos de compensar entre períodos-bases distintos. Possibilidade. Decreto-lei nº 
1.790/1980 e IN SRF nº 87/1980. Legislação superveniente. Lei nº 7.713/1988. 
Ausência de proibição. Supressão do direito de compensar entre calendário diverso 
por ato infra legal. IN SRF n 139/1989. Ilegalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 7 de 66 

 

 

1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
1.1.1. Admite-se, em situações excepcionais e suficiente justificativa, o cancelamento de 
empenhos referentes a aquisições ou prestações de serviços no qual o fornecedor ou prestador 
já tenham cumprido a obrigação correspondente. Tratam os autos de representação, por meio da 
qual noticia suposta conduta ilegal de Prefeita Municipal, consistente na anulação, por decreto, de 
aproximadamente 12 milhões de reais relativos a despesas inscritas em restos a pagar de exercícios 
anteriores, assim requerendo a apuração dos fatos pelo Tribunal.  Inicialmente, o relator, conselheiro 
substituto Hamilton Coelho, salientou que a unidade técnica, em seu primeiro exame, asseverou que os 
“restos a pagar” são conceituados no art. 36 da Lei n. 4.320/64, e consistem em despesas empenhadas 
que não foram pagas ou canceladas até o dia 31 de dezembro de determinado exercício financeiro, 
devendo ser registradas contabilmente como obrigações a serem cumpridas no próximo 
exercício.  Observou que, no caso em análise, a então Prefeita, por meio de decreto municipal, anulou 
um total de R$12.697.998,90 de despesas públicas, sendo R$12.244.792,10 atinentes a restos a pagar de 
despesas não processadas e R$453.206,76 relativos a restos a pagar processados nos anos de 1996, 2004, 
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Destacou que despesas processadas são aquelas liquidadas, impassíveis 
de cancelamento, enquanto as não processadas são aquelas não liquidadas, que podem, ou não, ser 
canceladas. Já a liquidação da despesa, de acordo com o disposto no art. 63 da Lei n. 4.320/64, “consiste 
na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito”. Alteou que, inobstante o cancelamento de despesas já devidamente liquidadas 
nos registros contábeis da Administração não ter o condão de extinguir o direito dos credores, visto 
que esses efetivamente se constituem a partir da relação obrigacional, e não com o simples registro, o 
cancelamento de despesas processadas requer suficiente justificativa, haja vista se referirem a obrigação 
contraída pelo Estado em razão do adimplemento da correspondente prestação pelo credor, nos termos 
do art. 63, § 2º, III, da Lei n. 4.320/64.  Todavia, evidenciou que, conforme bem destacado pela unidade 
técnica, o texto do decreto Municipal pelo qual são canceladas as despesas contém, a título de 
justificativa, a informação de que “as despesas inscritas em restos a pagar não processados não foram 
realizadas” e “que algumas despesas foram incluídas em duplicidade ou indevidamente”. No tocante às 
despesas processadas, afirmou que a unidade técnica obteve informação, extraída do Sistema de Apoio 
ao Controle Externo, de que essas foram, em verdade, renegociadas pela Municipalidade, configurando-
se, consequentemente, novas obrigações, já devidamente empenhadas, ainda no exercício de 2011. 
Assim, acorde com as conclusões da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, não 
vislumbrou irregularidades no cancelamento dos Restos a Pagar objeto do Decreto Municipal, razão 
pela qual julgou improcedente a presente representação. Recomendou, contudo, considerando a 
quantidade de despesas inscritas em Restos a Pagar nos últimos anos, que o atual Chefe do Executivo 
se ativesse às disposições da Lei n. 4.320/64 e da Lei Complementar n. 101/00, de modo que as 
despesas inscritas em determinado exercício financeiro fossem, em regra, executadas no mesmo 
exercício, valendo-se dos Restos a Pagar como medida excepcional. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade. Representação nº 862.733, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 

1.1.2. O uso indevido da contratação direta, sem a realização de processo licitatório, constitui 
infração à norma legal, que poderá culminar na aplicação de multa ao responsável. Cuidam os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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autos de Tomada de Contas Especial decorrente de Representação formulada por presidente de Câmara 
Municipal, por meio da qual informam que o Município contratou empresa de engenharia sem o devido 
procedimento licitatório, cujo objeto foi a elaboração de projeto executivo para implantação da Estação 
de Tratamento de Esgoto – ETE, no valor de R$599.850,00 (quinhentos e noventa e nove mil 
oitocentos e cinquenta reais). O relator, conselheiro Sebastião Helvecio, passou ao exame das 
irregularidades apontadas, inicialmente analisando a inexigibilidade de licitação, cujos responsáveis 
apontados pela Unidade Técnica, o Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação e o Prefeito 
Municipal, à época, apresentaram defesa conjunta no sentido de que a empresa contratada detinha a 
autoria intelectual do projeto contratado pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE, em 2007, e 
ainda, que foram observadas todas as determinações contidas no artigo 25, inciso II da Lei n. 8.666/93, 
uma vez que estariam presentes os requisitos de singularidade do objeto, notória especialização e 
inviabilização objetiva de competição, e, por fim, que a contratação em questão foi a mais vantajosa 
para a realização da obra da ETE, não havendo qualquer irregularidade que pudesse macular todo o 
investimento já efetivado em termos de pagamento.  Após a análise das defesas e respectivos 
documentos, bem como dos estudos elaborados pela Unidade Técnica, o relator verificou que o 
contrato firmado em 2007 e o contrato ora em análise possuíam objetos que não coincidiam, se 
tratando, portanto, de contratos distintos. Salientou que, no primeiro, a empresa foi contratada para 
dar suporte e auxiliar na elaboração dos projetos executivos atinentes a Estação de Tratamento de 
Esgotos e, já no segundo, a empresa foi contratada para elaborar a adequação do projeto executivo. 
Nesse contexto, considerou que as alegações apresentadas pelos defendentes não deviam prosperar, 
uma vez que a inexigibilidade é cabível quando presente a inviabilidade de competição (sujeito ou 
objeto), tais como na hipótese de o contratado possuir qualidades e características que o distinguem 
dos demais, tornando-o único para o fornecimento do objeto almejado pela Administração. Logo, 
entendeu perfeitamente possível a competição, uma vez que existem várias empresas no ramo da 
engenharia aptas a desenvolver o objeto contratado, haja vista, inclusive, aquelas que apresentaram 
propostas compondo a pesquisa de mercado realizada. No que se refere a singularidade do objeto, não 
vislumbrou qualquer particularidade ou anomalia. Desta feita, considerou procedente a Representação 
no que se refere a este apontamento, uma vez que a contratação direta frustrou o caráter competitivo 
do certame licitatório, aplicando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) tão somente ao prefeito 
à época, uma vez que foi o responsável pela instauração do processo de inexigibilidade 
licitatória. Quanto ao segundo e terceiros apontamentos, quais sejam, a possibilidade de fraude no 
procedimento de cotação de preços e do risco de pagamento com dinheiro público por retificação de 
serviços cuja responsabilidade pelos custos seria da contratada (dano ao erário), a Unidade Técnica, em 
sede de reexame, concluiu que, pela documentação constante dos autos, não havia comprovação efetiva 
da ocorrência de fraude e que o objeto contratado foi finalizado e aceito, não havendo irregularidade 
dos pagamentos efetuados à contratada e, consequentemente, pela inocorrência de danos ao erário. O 
relator desconsiderou, portanto, esses apontamentos e excluiu a responsabilização do ex-Prefeito, do 
ex-Secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação e do responsável pela empresa de engenharia. 
Seu voto foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado da 1ª Câmara. Tomada de Contas Especial 
nº958.051, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 
 

1.1.3. Representação. Contratações diretas de profissionais realizadas pelo município por 
recibo de pagamento autônomo (RPA), de forma generalizada, reiterada e sem demonstração 
da urgência e excepcionalidade que justificasse essa forma de contratação. Procedência com 
aplicação de multa administrativa. Julgada procedente a Representação, e reconhecida a 
irregularidade nas contratações diretas de pessoal por RPA, realizadas pelo Município, ao longo do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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exercício de 2017, de forma generalizada, reiterada e sem demonstração da urgência e excepcionalidade 
que justificasse essa forma de contratação, com a aplicação ao então Prefeito Municipal, da multa 
administrativa prevista no art. 87, inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005; 
Processo nº 401399/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
1.1.4. Consulta. Servidor público municipal. Cargo médico. Contratação por terceirizadas do 
município para realização de plantões e sobreavisos. Regra geral pela impossibilidade em face 
da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. Possibilidade mediante o atendimento 
aos requisitos excepcionais estabelecidos pelo Acórdão nº 549/11 – Tribunal Pleno, facultando-
se, neste caso, a utilização do procedimento do credenciamento. Conhecimento e resposta nos 
termos do Voto. Excepcionalmente à vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, é possível a 
contratação de servidores municipais ocupantes do cargo de médico para a realização de plantões ou 
sobreavisos junto a entidades municipais de saúde, inclusive mediante empresa terceirizada, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos pelo Acórdão nº 549/11 - Tribunal Pleno, a saber: (i) inexistam 
outras empresas no mercado que possam oferecer o serviço; (ii) a situação reste devidamente motivada 
através de processo licitatório de inexigibilidade ou outro processo competente; (iii) o contrato seja 
formalizado com cláusulas uniformes; e (iv) os valores pagos estejam absolutamente adequados aos 
praticados no mercado. Neste caso, faculta-se a utilização do procedimento do credenciamento previsto 
na Portaria SUS nº 2567, de 25/11/2016, para contratar prestação de serviços privados de saúde no 
âmbito do SUS. Processo nº 137.842/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

 
1.1.5. Representação da Lei nº 8.666/1993. Contratação de gêneros alimentícios e de consultoria 
nut5icional. Aglutinação de serviços incompatíveis. Violação ao artigo 23§ 1º, da Lei nº 
8666/93. Exigência de qualificação técnica excessiva. Procedência parcial. Aplicação de multa, 
expedição de recomendação. Não há correlação entre as atividades, sendo objetos notadamente 
distintos. O município buscou contratar, conjuntamente, o fornecimento de alimentos e a prestação de 
serviços relacionados à consultoria nutricional, atividades que, comumente, não são desempenhadas 
pela mesma empresa. Nesse caso, ao agrupar serviços distintos, sem a apresentação de justificativas, a 
municipalidade restringiu a competitividade e violou o artigo 23, §1°, da Lei n.° 8.666/93. Saliente-se 
que o Município já foi advertido acerca desta irregularidade em edital anterior com o mesmo objeto, 
conforme se depreende do Acórdão n° 962/20175 do Plenário desta Corte. Assim, diante da violação 
ao artigo 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso III, “d”, 
da Lei Complementar Estadual n° 113/2005, à Secretária Municipal de Educação responsável pelo 
edital. Em relação ao segundo ponto da demanda, tem-se que o edital exigiu, como requisito de 
qualificação técnica, comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro funcional “no 
mínimo 15 nutricionistas responsáveis pelo trabalho”. Tal exigência, contudo, mostra-se desarrazoada 
e excessiva, violando os preceitos licitatórios. Isso porque, a comprovação do número mínimo de 
profissionais para a execução dos serviços contratados não deve ser exigida como requisito de 
habilitação, mas sim quando da contratação da empresa vencedora. Nesse ponto, oportuno salientar 
que matéria semelhante foi apreciada no bojo dos autos de Recurso de Revista n.° 293436/16, também 
referente ao Município de Colombo, sendo considerada irregular a exigência, nos termos do Acórdão 
n.° 2128/18 do Tribunal Pleno desta Corte. Logo, resta procedente a Representação também neste 
ponto, cabendo a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso III, “d”, da Lei Complementar 
Estadual n.° 113/2005, à responsável pelo edital. Processo nº 490223/16, Boletim de Jurisprudência 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

 
1.1.6. Representação da Lei 8.666/93. Medicamentos. Lote único. Lista fechada. Prazo de 
entrega exíguo. Ausência de dano ao erário. Compra para atender decisões judiciais. Falhas 
que comportam ressalvas. Consulta sobre o tema. Pela procedência parcial com 
recomendações. Representação da Lei 8.666/93, formulada pelo Ministério Público de Contas, em 
face dos Pregões do Município, destinados à aquisição de medicamentos nos anos de 2017 e 2018. 
Inicialmente, oportuno mencionar que esta Representação foi recebida para apurar: i) violação aos 
princípios da isonomia, competitividade, publicidade, transparência do processo licitatório e da 
economicidade; ii) licitação em lote único; iii) utilização da Tabela ABCFARMA; iv) prazo de 4 horas 
para a entrega dos medicamentos. Restou decidido pelo Acórdão nº 3.764/19 – Primeira Câmara 
(processo nº 577809/16) que o Poder Público “em suas futuras licitações para aquisições de 
medicamentos adote o que foi decidido por este Tribunal de Contas por meio do Acórdão nº 1.393/19 
– Pleno, no qual foi respondida a Consulta nº 602.061/18, relativamente à definição do preço de 
referência para aquisição de medicamentos”. No presente caso, além de não haver apontamento de 
dano ao erário, considera-se que as premissas dispostas no Acórdão nº 3.764/19 – Primeira Câmara 
servem justamente para parametrizar as futuras aquisições de medicamentos, restando ressalvadas, 
portanto, as falhas relacionadas às violações dos princípios, de utilização da tabela ABCFARMA e de 
lote único. Ademais, no presente caso, as licitações se destinavam atender determinações judiciais 
voltadas à aquisição de medicamentos essenciais e que não constavam da lista REMUME - Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais, enquanto o supracitado processo tratou da aquisição de todos 
os medicamentos. A única irregularidade remanescente está relacionada à entrega dos medicamentos 
no prazo de 4 ou de 6 horas e também pode ser relevada, cabendo apenas recomendar que deixe de 
prever prazos exíguos em futuros editais. Processo nº 865658/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 74, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx. 
 
1.1.7 Representação da Lei nº 8.666/93. Instalações elétricas de caráter provisório. Atividades 
relacionadas à área de Engenharia Elétrica. Ausência de especificação da modalidade da 
formação técnica. Procedência parcial com recomendação.  Tratam os autos da Representação da 
Lei 8.666/93, em face do Pregão Presencial do Município, cujo objeto consistia na contratação de 
empresa especializada na locação de estruturas e equipamentos para utilização durante o evento Estação 
de Natal 2015. A representante aduziu que a vencedora do certame apresentou certidão do responsável 
técnico que não seria engenheiro eletricista, mesmo o objeto licitado demandando a atuação desse 
profissional. Os serviços relacionados aos itens 1 e 3 do Pregão Presencial envolviam a execução de 
serviços de instalações elétricas, inclusive de um gerador de energia elétrica, atividades que demandam 
a responsabilidade técnica a cargo de um profissional da área da Engenharia Elétrica. De acordo com 
o Manual de Orientação à Fiscalização elaborado pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR, versão 2019, as atividades 
relacionadas às instalações elétricas de caráter provisório para eletrificação de equipamentos, aparelhos 
elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos, iluminação, motores, geradores, sonorização e demais usos 
deverão estar a cargo de pessoa física ou jurídica registrada no CREA-PR, tendo como responsável 
técnico profissional da área da Engenharia Elétrica. No entanto, considerando a passagem do tempo, 
a função orientativa das decisões deste Tribunal de Contas, converto a irregularidade em ressalva com 
recomendação, todavia, sem imposição de sanção. Processo nº 253051/16, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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1.1.8. Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos 
que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto 
representativo desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de 
preços, de modo a evitar o direcionamento do certame para marca ou modelo específicos e a 
caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades praticadas pelo Município de Água Limpa/GO na condução do 
Pregão Presencial 10/2019, realizado com vistas à aquisição de um caminhão coletor/compactador de 
lixo e uma pá carregadeira, a serem pagos com recursos transferidos pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), por meio de convênio. As irregularidades suscitadas 
consistiram em exigências com potencial de comprometer o caráter competitivo da licitação, mais 
precisamente nas seguintes especificações relativas à pá carregadeira, constantes do termo de referência: 
“vão livre do solo mínimo de 420 mm” e “motor próprio do fabricante”. Em seu voto, o relator ressaltou que os 
esclarecimentos apresentados pela empresa vencedora e pelo município promotor do certame não 
lograram justificar, por meio de elementos técnicos ou de desempenho operacional, a necessidade das 
especificações exigidas para a pá carregadeira, as quais “acabaram por restringir injustificadamente a 
competitividade do Pregão Presencial 10/2019, impedindo a participação de um maior número de licitantes no 
mencionado certame”. Referida restrição, enfatizou o relator, se evidenciou no fato de que somente uma 
empresa, a vencedora, ofertara proposta de preço para o item pá carregadeira, situação agravada ao se 
considerar que outras empresas apresentaram impugnação ao edital com ressalvas às aludidas 
especificações. O relator concluiu que ao caso em tela amoldava-se com perfeição a afirmação da 
unidade técnica, feita com base no Acórdão 2383/2014-TCU-Plenário, no sentido de que “a 
Administração, por ocasião do planejamento de suas aquisições de equipamentos, deve identificar, previamente à elaboração 
das especificações técnicas e à cotação de preços, um conjunto representativo dos diversos modelos existentes no mercado que 
possam atender completamente suas necessidades, de modo a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado e 
evitar o direcionamento do certame para modelo específico pela inserção no edital de características atípicas”. Ao final, 
nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu, entre outras deliberações, determinar ao 
Município de Água Limpa/GO a anulação de todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 10/2009 
relacionados ao item pá carregadeira, assim como do contrato já celebrado com a empresa vencedora, 
em razão do descumprimento do art. 3º, inciso II, da Lei 10.520/2002 e do art. 3º, § 1º, da Lei 
8.666/1993. O Pleno decidiu também determinar ao município que, caso opte por realizar nova 
licitação para aquisição de pá carregadeira com recursos públicos federais, atente, em especial, para o 
seguinte: I) “de acordo com o princípio da especificidade mínima que garante o cumprimento das obrigações, estabelecido 
pela Constituição Federal, art. 37, inciso XXI, as especificações técnicas dos objetos das licitações, inclusive pás 
carregadeiras, precisam ser justificadas tecnicamente, devendo estes critérios ser os mínimos necessários para a garantia do 
alcance do objetivo da licitação, havendo, ainda, a necessidade de que todo esse nexo relacional esteja justificado nos autos 
do processo licitatório”; II) “tendo em vista o disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da 
Lei 8.666/1993, assim como no art. 3º, inciso XI, do Decreto 10.024, de 20/9/2019,  realize pesquisa de preços 
prévia à licitação com base em cesta de preços aceitáveis, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em 
seus catálogos, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Comprasnet), valores registrados 
em atas de sistema de registros de preços, avaliação de contratos recentes ou vigentes e compras e contratações realizadas 

por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes”; III) “em atendimento ao art. 1º, § 4º, 
do Decreto 10.024/2019, utilize a modalidade pregão, na forma eletrônica, salvo fique comprovada a 
inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na utilização desse procedimento eletrônico”. 

Acórdão nº 214/2020 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e Contratos, nº 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2383%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=87ec5090-5992-11ea-b4dc-e3d360d4c943
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384, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm.  
 

1.1.9. O órgão ou a entidade promotora do certame não deve obstar a participação da empresa 
licitante com fundamento na existência de ocorrências impeditivas indiretas de licitar 
constantes do Sistema de Cadastramento  Unificado de Fornecedores (Sicaf) sem que haja 
elementos suficientes para evidenciar que sua constituição teve por objetivo burlar penalidade 
aplicada a outra sociedade empresarial e sem que seja dada oportunidade à interessada para 
manifestação prévia (art. 29 da IN-Seges/MPDG 3/2018). Representação formulada ao TCU por 
sociedade empresária apontou possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido pelo Distrito 
Sanitário Especial Indígena Parintins (DSEI/Parintins) com vistas à “contratação de serviços de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários, a serem 
executados nos prédios pertencentes ao DSEI/Parintins”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque 
a recusa, pelo pregoeiro, da proposta da representante com base em “ocorrência impeditiva indireta”. Em 
resposta ao recurso interposto pela representante no âmbito do processo licitatório, o pregoeiro teria 
destacado dois elementos que comprovariam a ligação entre ela e outra sociedade empresária 
anteriormente sancionada: o “documento de justificativa”, apresentado pela representante no curso do 
pregão, subscrito por pessoa integrante do quadro societário de ambas as sociedades, e os atestados de 
capacidade técnica relativos a serviços prestados pela primeira à segunda. Em sua instrução, a unidade 
técnica demonstrou que, conquanto à época do certame essa pessoa não mais integrasse o quadro 
societário de nenhuma das duas empresas, existiriam fortes vínculos familiares entre elas: “sócios de uma 
e outra empresas são irmãos e residem no mesmo endereço, que também é o endereço da segunda empresa”. Sob a ótica 
da unidade técnica, ainda que incontestáveis, tais vínculos não eram de conhecimento do pregoeiro e, 
mesmo que fossem, não bastariam para caracterizar burla à penalidade aplicada à segunda empresa. 
Sopesando que o contrato decorrente do pregão está em execução e que a interrupção do serviço 
causaria prejuízo ao órgão, a unidade instrutiva sugeriu fosse tão somente determinado ao 
DSEI/Parintins que se abstivesse de prorrogar o contrato. Em seu voto, o relator ressaltou, 
preliminarmente, que, quando da aplicação da penalidade e do certame em questão, o sócio mencionado 
já não fazia parte de nenhuma das duas empresas. Na sequência, destacou que, apesar de contundentes 
os indícios de vínculo entre as duas sociedades, eles não permitiriam conclusão no sentido de que a 
representante participara do certame com o propósito de burlar a sanção aplicada à outra empresa. Isso 
porque “as sociedades foram fundadas e passaram a apresentar o atual quadro societário antes da aplicação da sanção”. 
Além disso, não haveria “informações de transferência de acervo técnico entre as duas sociedades” após a aplicação 
da penalidade. O relator considerou ainda que, nas circunstâncias dos autos, os erros praticados pelo 
pregoeiro não seriam de “gravidade suficiente para resultarem em punições nem em determinação para extinção 
antecipada de contrato em execução”. E arrematou: “Não há como afirmar, desde logo, que a prorrogação do contrato 
contraria o interesse público. Trata-se de questão a ser avaliada e decidida, fundamentadamente, pelo DSEI/Parintins, 
por ocasião do término de cada ano de contrato, tendo em vista os preços então praticados pelo mercado e a qualidade do 
serviço prestado pela contratada”. Nos termos da proposta do relator, o colegiado decidiu considerar 
parcialmente procedente a representação, sem prejuízo de dar ciência ao órgão acerca das seguintes 
falhas identificadas no pregão: I) “recusa de proposta de licitante com fundamento na existência de ocorrências 
impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, em desacordo com o entendimento constante 
dos Acórdãos 2.218/2011-TCU-1ª Câmara e 1.831/2014-TCU-Plenário, ou seja, sem que houvesse elementos 
adicionais suficientes para caracterizar possível tentativa de burla à penalidade de inidoneidade e de impedimento de 
contratar ou licitar com a Administração Pública, por intermédio de constituição de outra sociedade empresarial pertencente 
aos mesmos sócios e que atue na mesma área”; II) “desclassificação de proposta de licitante com base na existência de 
ocorrências impeditivas indiretas de licitar constantes do cadastro da empresa no Sicaf, sem convocação prévia do licitante 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2011&numero=2218&colegiado=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2014&numero=1831&colegiado=P
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para sobre elas se manifestar, em desacordo com o que prevê art. 29 da Instrução Normativa Seges/MPDG 3/2018, 
de 26/4/2018”. Acórdão nº 534/2020 – Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU, Licitações e 
Contratos, nº 384, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
 
1.1.10. Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço adequado. O Plenário, por 
maioria, indeferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os seguintes 
dispositivos: § 2º, do inciso II do art. 6º (1); §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 25 (2); e o § 2º do art. 30 (3), todos 
da Lei 13.448/2017. A parte autora alega que os dispositivos impugnados contrariam o caput e o inciso 
XXI do art. 37 (4), e o parágrafo único e o inciso IV do art. 175 (5) da Constituição Federal (CF). O 
Plenário afirmou que o art. 175, I, da CF (6) prevê que a lei disporá sobre as condições para a 
prorrogação dos contratos de concessão. Enfatizou que o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 (7) 
estabelece que as condições para a prorrogação devem ser disciplinadas no contrato de concessão, 
configurando-se como cláusula essencial, marcada pela discricionariedade da Administração Pública e 
na supremacia do interesse público. A norma dispõe sobre a contratação de termo predefinido, firmado 
a partir de licitação, cabendo à Administração avaliar, excepcionalmente, com base nos parâmetros 
legais de atendimento ao interesse público, a conveniência e a oportunidade da prorrogação. Assinalou 
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a prorrogação do prazo contratual 
no espaço de discricionariedade da Administração Pública à qual cabe analisar e concluir sobre a 
oportunidade e a conveniência da prorrogação. A prorrogação indefinida do contrato, porém, configura 
burla às determinações legais e constitucionais quanto à licitação obrigatória para adoção do regime de 
concessão e permissão para exploração de serviços públicos. A Lei 13.448/2017 estabelece diretrizes 
gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria qualificados no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), nos termos da Lei 13.303/2016, para os setores rodoviário, ferroviário e 
aeroportuário da Administração Pública federal. Não procede a alegação da autora de que a exigência 
posta no § 2º do inciso II do art. 6º da Lei 13.448/2017 importa em ofensa à eficiência e favorecimento 
de interesses particulares em detrimento do interesse público. Conforme se prescreve na norma 
impugnada, além de outras condicionantes, deve-se comprovar a prestação de serviço adequado, 
consistente no cumprimento, pelo período antecedente de cinco anos contado da data da proposta de 
antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por três anos, 
ou das metas de segurança definidas no contrato, por quatro anos. A definição legal de serviço adequado 
(Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º) expõe ser ele “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. O 
serviço adequado é aquele que atende, quanto ao objeto contratado, os índices de atendimento. A 
prorrogação contratual ao termo final do contrato ou a prorrogação antecipada devem ser submetidas 
a consulta pública. Para tanto, após o encerramento da consulta pública, encaminham-se ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) o estudo prévio, os documentos que comprovem o cumprimento das 
exigências de serviço adequado e o termo aditivo de prorrogação contratual para avaliação final quanto 
à legitimidade e economicidade da solução aventada. O colegiado frisou que o § 2º do art. 8º da lei 
impugnada prevê a exigência de avaliação prévia e favorável do órgão competente sobre “a adequação 
dos serviços”. A condicionante legal prevista nesse diploma não é fator isolado para o deferimento da 
prorrogação antecipada da concessão. Não há impedimento legal que o concessionário seja atestado 
positivamente quanto aos critérios do serviço adequado e não o seja quanto aos demais. O parâmetro 
temporal estabelecido na lei para o cumprimento do serviço adequado é objetivo. O parâmetro 
temporal e material estabelecido pela norma impugnada não compromete a análise do serviço adequado 
para fins de prorrogação antecipada contratual. Na formulação dos contratos de concessão atualmente 
vigentes, as empresas concessionárias celebraram contratos de arrendamento de bens com a Rede 
Ferroviária Federal S/A criada em 1957, pela Lei 3.115/1957, e incluída no Programa Nacional de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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Desestatização pelo Decreto federal 473/1992. A extinção dos contratos de arrendamento resulta na 
transferência não onerosa dos bens móveis, operacionais e não operacionais, ao concessionário, 
conferindo-lhe a possibilidade de deles dispor, geri-los e substituí-los. Tais bens passam, portanto, a 
integrar o contrato de parceria firmado entre o Poder concedente e as concessionárias. As normas 
versam sobre o deslocamento do acervo patrimonial para o contrato de concessão com o fim de 
concretizar as respectivas obrigações. Os valores atinentes à titularidade serão considerados para 
preservar a equação econômico-financeira do contrato. Nesse contexto, trata-se de matéria a ser 
disciplinada pela autoridade reguladora competente para promover a extinção dos contratos de 
arrendamento e a incorporação dos bens ao contrato de concessão, nos termos do § 3º do art. 25 da lei 
em referência. O prévio inventário dos bens móveis operacionais e não operacionais, objeto de 
transferência aos concessionários, atende aos princípios basilares do direito administrativo 
constitucional – supremacia e indisponibilidade do interesse público. Considerou, por fim, que a 
transferência dos bens imóveis e móveis operacionais ou não, nos termos das normas impugnadas, 
deve ser precedida de inventário, no qual especificados e referentes aos extintos contratos de 
arrendamento. Vencidos os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que concederam a medida 
cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados. Consideraram que a redução do prazo 
e o abrandamento dos requisitos para avaliação da adequação do contrato, pela lei impugnada, aparenta 
estar em confronto com os princípios constitucionais do art. 37 da CF. (1) Lei 13.448/2017: “Art. 6º. 
A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no 
instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3º desta Lei. (...) § 2º. A prorrogação 
antecipada estará, ainda, condicionada ao atendimento das seguintes exigências por parte do contratado: 
II – quanto à concessão ferroviária, a prestação de serviço adequado, entendendo-se como tal o 
cumprimento, no período antecedente de 5 (cinco) anos, contado da data da proposta de antecipação 
da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por 3 (três) anos, ou das 
metas de segurança definidas no contrato, por 4 (quatro) anos.” 
(2) Lei 13.448/2017: Art. 25. O órgão ou a entidade competente é autorizado a promover alterações 
nos contratos de parceria no setor ferroviário a fim de solucionar questões operacionais e logísticas, 
inclusive por meio de prorrogações ou relicitações da totalidade ou de parte dos empreendimentos 
contratados. § 1º O órgão ou a entidade competente poderá, de comum acordo com os contratados, 
buscar soluções para todo o sistema e adotar medidas diferenciadas por contrato ou por trecho 
ferroviário que considerem a reconfiguração de malhas, admitida a previsão de investimentos pelos 
contratados em malha própria ou naquelas de interesse da administração pública. (...) § 3º Nos termos 
e prazos definidos em ato do Poder Executivo, as partes promoverão a extinção dos contratos de 
arrendamento de bens vinculados aos contratos de parceria no setor ferroviário, preservando-se as 
obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos de arrendamento extintos na equação econômico-
financeira dos contratos de parceria. § 4º Os bens operacionais e não operacionais relacionados aos 
contratos de arrendamento extintos serão transferidos de forma não onerosa ao contratado e integrarão 
o contrato de parceria adaptado, com exceção dos bens imóveis, que serão objeto de cessão de uso ao 
contratado, observado o disposto no § 2º deste artigo e sem prejuízo de outras obrigações. § 5º Ao 
contratado caberá gerir, substituir, dispor ou desfazer-se dos bens móveis operacionais e não 
operacionais já transferidos ou que venham a integrar os contratos de parceria nos termos do § 3º deste 
artigo, observadas as condições relativas à capacidade de transporte e à qualidade dos serviços pactuadas 
contratualmente.” (3) Lei 13.448/2017: “Art. 30. São a União e os entes da administração pública 
federal indireta, em conjunto ou isoladamente, autorizados a compensar haveres e deveres de natureza 
não tributária, incluindo multas, com os respectivos contratados, no âmbito dos contratos nos setores 
rodoviário e ferroviário. (...) § 2º Os valores apurados com base no caput deste artigo poderão ser 
utilizados para o investimento, diretamente pelos respectivos concessionários e subconcessionários, em 
malha própria ou naquelas de interesse da administração pública”. 



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 15 de 66 

(4) CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI – ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações.” (5) CF: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) IV – a obrigação de manter serviço 
adequado.” (6) CF: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo 
único. A lei disporá sobre: I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;” (7) Lei 8.987/1995: “Art. 23. São 
cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: (...) XII – às condições para prorrogação do 
contrato;” ADI 5991 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 
 
1.1.11 Cessão de contratos pela Petrobrás e Decreto. O Plenário iniciou julgamento de ação direta 
de inconstitucionalidade ajuizada em face do Decreto 9.355/2018, que trata do processo especial de 
cessão de direitos de exploração e de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos pela 
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras). Preliminarmente, o colegiado converteu o julgamento da medida 
acauteladora em julgamento de mérito. No mérito, o ministro Marco Aurélio (relator) julgou o pedido 
procedente, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo 
Lewandowski. Registrou que o decreto trata de “procedimento especial” designado para concretizar a 
transferência, pela Petrobras, de direitos de exploração e outros, relacionados a hidrocarbonetos fluidos 
como o petróleo. Indica as operações resguardadas da incidência das normas estabelecidas, submetidas 
ao regime próprio das empresas privadas, em caráter de livre competição. Apesar de fundado em 
legislação infraconstitucional, o ato normativo em exame possui regras dotadas de generalidade e 
abstração. Assim, a existência de lei federal sobre licitações e contratos firmados por empresas públicas 
e sociedades de economia mista não obsta o exame do decreto com base exclusivamente na 
Constituição Federal (CF). Nesse sentido, cumpre examinar se o chefe do Executivo incorreu em 
excesso do poder regulamentar ao editar o decreto, à luz do art. 84, IV e VI, a, da CF (1). De acordo 
com o art. 22, XXVII, da CF (2), a União tem competência para disciplinar a matéria, mediante lei no 
sentido formal e material. Ou seja, a fixação de regras gerais de licitação e contratação em todas as 
modalidades, a alcançarem sociedades de economia mista (como a Petrobras), deve ser disciplinada pela 
União. O ato atacado criou microssistema licitatório, ordinariamente veiculado por lei, apesar de fazer 
referência à expressão “procedimento especial”. Ele descreve com detalhes as etapas do certame a ser 
realizado entre os interessados na assunção de concessão anteriormente contratada pela Petrobras. O 
relator ressaltou, a esse respeito, a similitude estrutural entre os atos que disciplinam os procedimentos 
concorrenciais, com a simplificação e inversão de fases existentes no procedimento licitatório 
atualmente em vigor, em especial no tocante à fase de negociação, uma vez que permitida a realização 
de negociações sucessivas, não apenas com o participante mais bem colocado, mas também com os 
demais. Nesse particular, o decreto exclui a tomada daquele que apresentou a melhor oferta como 
vencedor. Em síntese, o ato questionado consagrou situação de dispensa de licitação para as 
contratações de bens e serviços efetuados pelos consórcios operados pela Petrobras. O chefe do 
Executivo não se limitou a expedir regulamentação com o objetivo de promover a fiel execução de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo967.htm
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preceitos legais, mas afastou a lei federal de licitações mediante o decreto. Em divergência, o ministro 
Luiz Fux julgou o pedido improcedente, para assentar a constitucionalidade do decreto. Ressaltou que 
o mercado petrolífero tem especificidades, e sua sistemática é diferente da que exige licitação nos 
moldes comuns. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes seguiram esse 
mesmo entendimento. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o ato impugnado estabelece 
regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a cessão de direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pela Petrobras. 
Além disso, a CF traz hipóteses de excepcionalidade de licitação (art. 173, § 3º) (3), bem assim a Lei 
9.478/1997 e a Lei 12.351/2010, que possibilitam tratamento diverso. E a matéria do decreto cuida de 
hipótese de tratamento diferenciado. Nesse sentido, o processo originário de concessão ou de partilha 
é feito por meio do procedimento geral licitatório, mas a cessão de contratos de exploração e produção 
de combustíveis pode ser feita sem a necessidade de novo procedimento, desde que observadas as 
condições legais. O decreto em exame não criou excepcionalidade ao procedimento geral de licitação, 
sequer regulamentou as condições possíveis para a possibilidade de cessão. Isso foi feito pelas leis 
citadas. Ele apenas regulamentou o procedimento de cessão de direitos de exploração, o que é admitido 
pela CF. O decreto, ao promover essa regulamentação, garantiu maior segurança jurídica, transparência 
e impessoalidade ao procedimento de cessão, que ocorre desde 1997, sem, contudo, afastar a Petrobras 
da competitividade do mundo privado. Não houve, portanto, excesso ou desvio no poder regulamentar 
do chefe do Executivo. Ele seguiu os parâmetros constitucionais e legais aos quais adstrito para 
disciplinar prática corriqueira no mercado de exploração de hidrocarbonetos (“farm in, farm out”), de 
modo a tornar mais efetivo o cumprimento da lei, que é o objetivo do decreto. Antes dele, essas 
operações já eram realizadas, mas com muito mais risco de favorecimento e corrupção. Em seguida, o 
ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos. (1) CF: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: (...) IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; (...) VI – dispor, mediante decreto, sobre:  a) organização e 
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;”  (2) CF: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) 
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração 
pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas 
esferas de governo, e empresas sob seu controle;”(3) CF: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. (...) § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.” ADI 
nº 5942/DF, Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 

 

1.1.12. Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e repartição de ganhos 
inesperados. A Primeira Turma iniciou julgamento de ação cível originária, ajuizada pelo estado do 
Espírito Santo contra a União, na qual se alega a existência de desequilíbrio econômico-financeiro em 
contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural, em razão de erro na fórmula de cálculo, 
estabelecida em aditivo contratual, e do aumento exponencial do preço do óleo. A controvérsia envolve 
contrato celebrado em 2003 e aditado em 2005, por meio do qual o autor cedeu à ré créditos referentes 
a royalties futuros de 62,9 milhões de metros cúbicos de petróleo e 6,2 bilhões de metros cúbicos de 
gás natural, a serem pagos em parcelas mensais, nos termos de fórmula definida no ajuste. O crédito 
total foi avaliado em R$ 615.945.081,22 e adquirido pela União por R$ 350.747.412,68. O estado alega 
que, devido à grande valorização do barril do petróleo no período (275%) e a suposto erro conceitual 
na fórmula de cálculo das parcelas, as quantias pagas à União já teriam chegado a R$ 1.461.904.425,55, 
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em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Sustenta a 
ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, afirmando que os “lucros” da União 
seriam maiores do que aqueles que ela auferiria caso os cerca de R$ 350 milhões tivessem sido objeto 
de aplicação financeira com remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
Com base nisso, pede a revisão judicial do contrato, a fim de que: (a) se limite o valor devido à quantia 
paga pela União, acrescida de juros e correção monetária (R$ 971.737.412,68), determinando-se a 
devolução do excesso recebido; (b) se declare a inexistência de relação jurídica que autorize a 
continuidade dos pagamentos; e (c) a União se abstenha de promover novos descontos nas distribuições 
de royalties devidos ao estado. Quanto à natureza da operação, a União afirma não se tratar de contrato 
de mútuo, vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de simples compra e venda de ativos. Dessa 
forma, o valor entregue ao estado não seria crédito, e sim o preço de um bem, pago à vista para 
recebimento futuro e parcelado. Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição. O ministro Roberto 
Barroso (relator) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à União a restituir ao estado 
do Espírito Santo quantia correspondente à metade dos ganhos que excederam o total de face dos 
royalties cedidos contratualmente, acrescida de juros de mora e correção monetária. O relator entendeu 
ser incontroverso que o preço do petróleo disparou, gerando ganho extraordinário para a União, que 
recebeu o valor expressivamente superior ao que entregou ao estado. Enfatizou que as relações entre 
entes da federação, especialmente entre a União e Estado-membro, devem ser regidas por vetores 
constitucionais como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. Salientou que nem mesmos nas relações estritamente privadas se tolera o ganho 
desproporcional decorrente de motivos imprevisíveis. O contrato firmado entre a União e o estado do 
Espírito Santo teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, o saneamento 
das contas estaduais. Nesse contexto, não se afigura legítima que sua execução imponha ao estado a 
entrega de prestações muito superiores à expectativa inicial das partes, gerando desequilíbrio entre as 
obrigações. A hipótese é, portanto, de onerosidade excessiva para o estado e de ganho desproporcional 
para a União. A fórmula de cálculo prevista no aditivo contratual, em tese, produziria um efeito 
neutralizador, pois impediria que a elevação ou a queda do preço do petróleo e do gás influíssem no 
volume a ser abatido da dívida do estado. Dessa forma, em princípio, alocava os riscos da oscilação do 
mercado sobre ambas as partes. Na prática, porém, diante do aumento exponencial no preço do barril 
de petróleo, a fórmula gerou consequência perversa. O aumento significativo dos royalties repassados 
à União não acarretou nenhum reflexo sobre o saldo devedor do estado. A cada mês, a União embolsava 
um montante muito superior, mas o débito do estado não se reduzia na mesma proporção. Diante do 
dever de cooperação e solidariedade entre os entes federados, os ganhos inesperados da União, que 
sobejam o valor de face dos royalties cedidos, devem ser repartidos de forma igualitária com o Estado-
membro. Não devem, contudo, ser integralmente deferidos ao estado por duas razões: primeiro, por 
haver fórmula contratual objeto de consenso inicial entre as partes, que gerou expectativas legítimas à 
União; e, segundo, porque a entrega de todo o excedente ao estado não corrigiria o desequilíbrio, mas 
apenas o faria recair sobre o lado oposto. Por fim, o relator considerou que não ocorreu a prescrição 
alegada pela União. Na espécie, o prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do 
contrato e, tampouco, da assinatura do aditivo. Isso porque o prejuízo apenas poderia ser constatado 
ao final da execução do ajuste, quando analisada a flutuação dos preços do petróleo e do gás, ocasião 
em que seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do 
prazo prescricional é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição 
é cinco anos, tal como previsto no Decreto 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código 
Civil. Como os repasses findaram em 12.9.2013 e ação foi proposta em 3.7.2013, não há prescrição. 
Em seguida, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes e o julgamento foi suspenso. ACO 2178/ES, 
Informativo de Jurisprudência STF-Temas nº 967, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo967.htm 
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1.1.13 Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Sistema de Registro de Preços. Em 
representação em face da Concorrência Pública nº 02/2019 – sob o Sistema de Registro de Preços - 
SRP, da Prefeitura de Itapemirim, cujo objeto era a construção de casas populares, foi apontada 
irregularidade consistente na inadequação do SRP para a contratação do referido objeto – obra de 
engenharia. Analisando a questão, a área técnica observou inicialmente que, ‘’pela magnitude dos 
terrenos que receberão as construções, haja visto que a construção se dará nos terrenos dos munícipes, 
conforme objeto da licitação, a variedade de dimensões e declividades dos terrenos, bem como do tipo 
de solo, já demonstram que não é possível a padronização no objeto licitado’’. Nesse sentido, destacou 
que, ‘’ainda que a construção de casas populares não seja de alto complexidade, não se tratam de 
serviços comuns de engenharia e nem de um objeto padronizado, pois suas características são 
específicas para cada local de implantação, além de demandarem conhecimentos técnicos e a atuação 
relevante de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66’’. Analisando 
precedente trazido pela defesa para sustentar a legalidade do ato (Acórdão TCU 2600/2013- Plenário), 
os técnicos constataram que o caso paradigma na verdade tratou de contratação sob o Regime 
Diferenciado de Contratações - RDC, no qual se admite a utilização do SRP, mas, ainda assim, apenas 
para obras e serviços com características padronizadas, diferentemente do caso em comento. Além 
disso, em exame do Acórdão TCU 1381/2018-Plenário, também apontado pela defesa, constatou 
entendimento daquela Corte com o seguinte enunciado: “É cabível o registro de preços para a 
contratação de serviços de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira, a exemplo 
dos serviços de manutenção e conservação de instalações prediais, não podendo ser utilizado para a 
execução de obras”, destacando que o SRP somente pode ser utilizado para serviços comuns de 
engenharia e não para obras. O relator corroborou na íntergra o opinamento técnico, conhecendo da 
representação e acolhendo proposta de concessão de medida cautelar para suspensão do certame. A 
Primeira Câmara, deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. Decisão TC nº 152/2020 – 
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.1.14 Licitação. Adicional de Insalubridade. O exercício de atividade de auxiliar de serviços não 
implica, necessariamente, à exposição do trabalhador a agentes ou condições insalubres. O direito ao 
adicional de insalubridade requer a classificação da atividade como insalubre pela NR-15 da Portaria nº 
3214/1978, do Ministério do Trabalho, e a realização de perícia para sua determinação. Trata-se de 
representação em no Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2018, da Companhia Estadual de Transportes 
Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CeturbES, cujo objeto é a contratação de 
empresa prestadora de serviços de conservação, limpeza e copeiragem, para seus terminais e sede. 
Dentre as irregularidades, a representante alegou que ‘’a planilha de custos do edital não prevê o 
adicional de 20% 2ª CÂMARA Informativo de Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 12 de insalubridade 
em grau médio pago, em seu entender, a todos os funcionários que exercem função de auxiliar de 
serviços gerais, tomando como base a Convenção Coletiva do Trabalho da categoria’’. Analisando a 
questão, a área técnica destacou que “a própria legislação trabalhista prevê expressamente que a 
qualificação das atividades insalubres será realizada por ato normativo do Ministério do Trabalho, 
dependendo, ainda, da confecção de perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do 
trabalho’’. Dessa forma, destacou que: ‘’As atividades e operações insalubres foram, por sua vez, 
discriminadas pelo Ministério do Trabalho através da NR -15 da Portaria nº 3.214/1978 cujas 
disposições revelam claramente a necessidade de perícia para determinar a incidência ou não de 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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insalubridade, de modo que o simples exercício de atividade de auxiliar de serviços não implica, 
necessariamente, a exposição do trabalhador a agentes ou condições insalubres’’. Nesse sentido, os 
técnicos concluíram que ‘’o edital seguiu os regramentos legais que o caso reclama, sendo que a 
incidência do adicional de insalubridade a todos os auxiliares de serviços gerais, tal qual como requer o 
Representante, com base na CCT 2017/2018 afronta os dispositivos legais supramencionados. Mais, 
ainda, quando se quer impor tal incidência às licitações públicas para prestação de serviços de limpeza’’. 
Conforme o exposto, o relator, acompanhando o entendimento técnico, considerou improcedente a 
representação. A Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, segundo o voto do relator. Acórdão TC nº 
1792/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  
 
1.1.15 Licitação. Medicamento. Preço. A compra de medicamentos deve ser precedida de ampla 
pesquisa de mercado, que contemple distribuidores, consultas a aquisições de outras secretarias de 
saúde e ao Banco de Preços em Saúde - BPS do Ministério da Saúde, tendo como preço máximo o 
estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. Tratam os autos de 
Auditoria Ordinária que teve por objetivo fiscalizar aquisições de medicamentos da assistência 
farmacêutica da atenção básica nos municípios de Marataízes, Presidente Kennedy e São Mateus. 
Dentre as inconsistências, a equipe técnica relatou que, nos processos de aquisição realizados pelo 
município de Marataízes, os gestores foram omissos quanto à realização prévia de pesquisa de preço 
que serviria de parâmetro para os certames, eis que não houve orçamentos de empresas privadas e o 
município ainda estabeleceu um percentual de desconto sobre a tabela CMED, sem apresentar a 
metodologia de cálculo que pudesse comprovar que o percentual aplicado é o praticado no mercado. 
Anuindo ao entendimento técnico, o relator esclareceu que os preços divulgados pela CMED não 
servem de parâmetro para referência de aquisições públicas de medicamentos, eis que não são 
elaborados para refletir valores de mercado, mas para regular os preços de medicamentos no país. Dessa 
forma, sustentou que as compras de medicamentos devem ser balizadas pelos preços praticados no 
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. Nesse sentido, mencionou entendimento 
desta Corte de Contas extraído do Acórdão TC nº 446/2017, segundo o qual a compra de 
medicamentos deve, sempre que possível, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e 
das entidades da Administração Pública, além da pesquisa de preços realizada com fornecedores no 
mercado, destacando-se o importante banco de informações para a pesquisa de preço, que é o Banco 
de Preços em Saúde – BPS, criado pelo Ministério da Saúde. No que tange à responsabilização pela 
irregularidade em comento, considerando que o acórdão mencionado é posterior ao caso concreto 
analisado, o relator decidiu por afastá-la e expedir determinação para que seja estabelecido, como 
procedimento operacional padrão na compra de medicamentos, a ampla pesquisa de mercado que 
contemple distribuidores, consultas a aquisições de outras Secretarias de Saúde e ao Banco de Preços 
em Saúde - BPS, do Ministério da Saúde, tendo como preço máximo os estabelecidos pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. A Segunda Câmara, à unanimidade, decidiu nos 
termos do voto do relator. Acórdão TC 1628/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf. 

 
 

1.1.16 Licitação. Medicamento. Desoneração de ICMS. Em edital de licitação para compra de 
medicamentos deve ser prevista a apresentação de propostas de preços já desoneradas do ICMS, para 
operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único do Convênio nº 
87/02 do Confaz. Tratam os autos de Auditoria Ordinária que teve por objetivo fiscalizar aquisições 
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de medicamentos da assistência farmacêutica da atenção básica nos municípios de Marataízes, 
Presidente Kennedy e São Mateus. Dentre as inconsistências, a equipe técnica constatou a aquisição de 
medicamentos pelo município de Marataízes sem a devida desoneração de ICMS, prevista no Convênio 
Confaz nº 87/2002, permitindo vantagens indevidas aos fornecedores. Segundo a área técnica, a 
jurisprudência consolidada neste Tribunal dispõe que se deve incluir, no edital ou no termo de dispensa, 
cláusula específica relativa à aplicação do referido convênio ou de outras normas que impliquem 
desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, a publicidade e a 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Nesse sentido, o relator observou 
que “é plausível que a ausência de menção expressa ao desconto do ICMS no edital pode gerar uma 
desigualdade entre as empresas licitantes, quando da apresentação das propostas, uma vez que alguns 
licitantes, em razão da ausência de menção expressa quanto à desoneração, podem apresentar suas 
propostas com a incidência do ICMS, enquanto outros podem apresentar a proposta desonerada, ou 
seja, ocasiona uma seleção de proposta menos vantajosa para a Administração e também dano ao 
erário”. Nesses termos, o relator decidiu por manter a irregularidade, com aplicação de multa, bem 
como por expedir determinação para que seja exigido, de maneira expressa nos editais de licitações a 
apresentação das propostas de preços já desoneradas do ICMS as operações realizadas com os fármacos 
e medicamentos relacionados no Anexo Único do Convênio 87/02, do Confaz. A Segunda Câmara, à 
unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Acórdão TC – 1628/2019- Segunda Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf. 

 
1.1.17. Licitação. Cooperativa. Tratamento diferenciado. Direito de Preferência. Receita bruta. 
Para fim de enquadramento nos parâmetros de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, 
com a consequente vantagem de desempatar licitações (art. 44 da LC 123/2006 c/c art. 34 da Lei 
11.488/2007), a receita bruta de uma cooperativa abrange toda a renda que contabiliza, como pessoal 
jurídica, em decorrência da prestação de serviços contratados por terceiros não associados. Acórdão nº 
300/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.18 Responsabilidade. Declaração de idoneidade. Princípios do bis in idem. Suspensão 
temporária. Licitação. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando as sanções de 
inidoneidade e suspensão para licitar, previstas no art. 46 da Lei 8.443/1992 e no art. 83, inciso III, da 
Lei 13.303/2016, respectivamente, são aplicadas em relação ao mesmo contexto fático, pois a primeira 
contém em si própria os efeitos da segunda, afastando, na prática, a cumulatividade. Acórdão nº 
300/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.19 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Superfaturamento. Referência. 
Sicro. Sinapi. Simultaneidade. Na análise de economicidade de contrato de obra pública, é preferível 
o uso de uma única fonte de referência. Contudo, não há vedação ao uso simultâneo de diferentes 
sistemas de custos, especialmente nos casos de fontes oficiais de consulta, como o Sicro e o Sinapi, 
bastando que a composição de referência seja compatível com as condições de execução da obra e as 
especificações de projeto. Acórdão nº 304/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.20 Representação. Licitação. Pregão Presencial. Ausência de Disponibilização de Edital. 
Não Observância do Prazo. Mínimo de Publicidade. Direcionamento. Multas.  O TCE 
conheceu de Representação oriunda da Ouvidoria do Tribunal acerca de irregularidades em Pregão 
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Presencial da Prefeitura Municipal de Içara. Da análise resultou em aplicação de multa ao secretário de 
administração e à pregoeira à época dos fatos por: a) ausência de disponibilização do Edital de Pregão 
Presencial; b) Não observância do prazo mínimo de publicidade do Edital de Pregão Presencial; e c) 
Direcionamento no Pregão Presencial. Tratam-se de autos de Representação que versa sobre a 
contratação de empresa para implantação de sistema de telefonia digital (PABX), realizada pela 
Prefeitura Municipal de Içara. Acerca da primeira irregularidade apontada, qual seja, ausência de 
disponibilização do Edital de Pregão Presencial, foi verificado que não houve “indicação expressa do 
local de obtenção do seu texto integral, contrariando o disposto no art. 21, § 1º, da Lei nº 8.666/93. E 
ainda, que para obter acesso à documentação, as empresas interessadas tiveram que encaminhar e-mail 
solicitando o conteúdo do edital, em desrespeito à exigência contida no art. 8º da Lei federal nº 
12.257/2011(Lei de Acesso à Informação)”. Sobre essa questão, o Relator mencionou o disposto no 
Prejulgado nº 2140 do Tribunal, segundo o qual, “estas divulgações, devem contar, no mínimo, as 
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados (inciso IV, do §1º do art. 8º), sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), na forma estabelecida pelo §2º, da Lei n. 
12.527/2011”. O Relator reforçou que as informações não constaram dos avisos publicados nos jornais, 
“sendo essa omissão a causa da irregularidade em questão, na forma estabelecida pelo § 1º do art. 21 
da lei de licitações”. Tal fato resultou na aplicação de multa aos responsáveis devido “à ausência de 
disponibilização do edital no site oficial da Prefeitura, em afronta ao estabelecido na lei de acesso à 
informação, caracterizam ofensa ao princípio da publicidade, pois, conforme ressaltado pelo MPC, a 
necessidade de comparecimento à sede da Prefeitura para solicitação de cópia do edital não se mostra 
razoável, principalmente considerando possíveis interessados situados em localidades distantes”, na 
forma prevista pelo art. 70,inciso II da Lei Complementar nº 202/2000, diante do desrespeito ao 
princípio da publicidade pelas normas mencionadas e, ainda, pelo art. 37, caput, da Constituição Federal 
e art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. Sobre a não observância do prazo mínimo de publicidade do Edital, 
o Relator apontou o desrespeito ao disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº10.520/02, uma vez que a 
sessão de abertura dos envelopes relativos ao Edital de Pregão Presencial nº 30/2015 ocorreu em prazo 
inferior à estipulação legal. Ainda destacou a observação do Ministério Público de Contas de que “muito 
embora o aviso de licitação tenha sido publicado em 07.04.2015, verifica-se que a efetiva 
disponibilização do edital aos interessados em participar do certame ocorreu apenas entre os dias 14 e 
17 de abril de 2015 – datas em que o edital fora encaminhado via e-mail –, de modo que a contagem 
do prazo deveria ter iniciado em 17.04.2015”. Sobre o direcionamento no Pregão Presencial, a 
representação noticiou um possível direcionamento no Pregão, “levando em conta especificações 
excessivas do edital quanto aos equipamentos de telefonia, e, especialmente, a constatação de que a 
Prefeitura Municipal de Içara, anteriormente ao certame licitatório, realizou empenhamento e 
pagamento (Empenho nº 11/2016) à empresa, de acordo com dados constantes do sistema e-Sfinge, 
para ‘identificação dos serviços necessários’, prestando consultoria na área de tecnologia da informação 
e comunicação”, observou o Relator. Da mesma forma, o Relator observou que o exame da 
documentação acostada aos autos, relativa à sessão pública do Pregão Presencial “que apenas a empresa 
vencedora participou do certame e apresentou proposta. Isso, apesar de 14 empresas terem solicitado 
o edital por e-mail. Além disso, o excessivo detalhamento contido no Termo de Referência, a ausência 
de disponibilização do edital e não observância do prazo mínimo de sua publicidade, indicam o 
direcionamento do certame licitatório, na forma defendida nos pareceres exarados, caracterizando 
afronta ao princípio da isonomia, o qual assegura igualdade de condições a todos os possíveis 
concorrentes, impedindo que os editais contenham exigências prescindíveis à execução do objeto 
licitado, na forma estabelecida pelo art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 36 da Lei federal 
nº 8.666/93”. Assim sendo, o Relator entendeu, pelas razões expostas, “que o edital na forma como 
foi elaborado, aponta a um indevido direcionamento da licitação a determinada empresa, caracterizando 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2140
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ainda, ofensa ao princípio da competitividade estabelecido no citado art. 3º e art. 40, inciso I, da lei de 
licitações”. @REP – 18/00163506, Informativo de Jurisprudência de TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 
1.1.21. Licitação. RDC. Contratação integrada. Obras e serviços de engenharia. Metodologia. 
Enquadramento. Para o enquadramento de obra ou serviço de engenharia no regime de contratação 
integrada do RDC, consoante a hipótese do art. 9º, inciso II, da Lei 12.462/2011, a “possibilidade de 
execução com diferentes metodologias” deve corresponder a diferenças metodológicas em ordem 
maior de grandeza e de qualidade, capazes de ensejar efetiva concorrência entre propostas, de forma a 
propiciar soluções vantajosas e ganhos reais para a Administração e a justificar os maiores riscos 
repassados ao particular. Acórdão nº 356/2020, Boletim de Jurisprudência TCU nº 299, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
1.1.22 Licitação. Licitação de técnica e preço. Critério. Vínculo empregatício. Proposta técnica. 
Pontuação. A exigência sem a devida motivação, para fins de pontuação das propostas técnicas, de 
prova de vínculo trabalhista de profissionais com a licitante contraria o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e os arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, ambos da Lei 8.666/1993, por restringir 
indevidamente o caráter competitivo do certame. Acórdão nº 364/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 299, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.1.23 Contrato Administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Medicamento. Preço de 
Mercado. Referência. É válida a utilização do Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde 
(BPS) como referência de preços de medicamentos para fins de quantificação de sobrepreço e 
superfaturamento, desde que balizada por critérios adequados, que aproximem a pesquisa à contratação 
analisada. Acórdão nº 1229/2020. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.1.24 Licitação. Pregão. Princípio da Segregação das Funções. Princípio da Moralidade. 
Pregoeiro. Equipe de Apoio.  A participação de servidor na fase interna do pregão eletrônico (como 
integrante da equipe de planejamento) e na condução da licitação (como pregoeiro ou membro da 
equipe de apoio) viola os princípios da moralidade e da segregação de funções. Acórdão nº 1278/2020, 
. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

1.1.25 O reajuste de preços contratuais é devido após transcorrido um ano, contado a partir de 
dois possíveis termos iniciais mutuamente excludentes a data limite para apresentação de 
proposta ou a data do orçamento estimativo a que a proposta se referir (art. 40, inciso XI, da 
Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001; e art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal.. Auditorias realizadas utilizando a sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada 
(FOC), tendo por escopo verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha 
rodoviária federal administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 
identificaram, entre outros achados, “falhas no reajustamento de preços contratuais”, consistentes na 
divergência entre as cláusulas que regiam o reajustamento dos preços e a metodologia efetivamente 
adotada pelo Dnit. Em regra, os contratos adotavam como início do prazo de um ano para o 
reajustamento a data-limite para apresentação da proposta, ao mesmo tempo em que a fórmula prevista 
no contrato para o cálculo do reajustamento considerava “como data-base inicial para o índice de preço o mês 
do orçamento do Dnit”. Na prática, os reajustamentos eram realizados após decorrido um ano da data do 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800163506
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 23 de 66 

orçamento. As equipes de fiscalização apontaram que os contratos teriam sido reajustados de modo 
antecipado, em período inferior ao fixado no edital da licitação e no instrumento contratual decorrente. 
A unidade instrutiva formulou então proposta de determinação ao Dnit para que a entidade revisasse 
seu edital-padrão e anexos, estabelecendo que o marco inicial para a contagem do prazo de 
reajustamento fosse a data do orçamento do Dnit, e não a data da proposta. Em seu voto, divergindo 
parcialmente da unidade técnica, o relator assinalou que a interpretação sistemática das normas que 
regem a matéria (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 3º, § 1º, da Lei 10.192/2001 e art. 40, 
inciso XI, da Lei 8.666/1993), bem como a jurisprudência do TCU (Acórdão 424/2005 Plenário e 
Acórdão 1941/2006 Plenário), acenam no sentido de que o reajustamento é devido após transcorrido 
um ano, contado a partir de dois possíveis termos iniciais: a data-limite para apresentação da proposta 
ou a data do orçamento a que a proposta se referir. E frisou: “essas duas alternativas são excludentes”. Para 
ele, além de a redação das cláusulas contratuais que tratavam do reajustamento mostrar-se “ambígua e 
conflitante com a legislação”, a observância literal do disposto nos editais e nos contratos poderia acarretar 
ônus indevido às contratadas, que teriam de manter os preços de suas propostas por prazos muito 
superiores a um ano, tendo em vista a defasagem da data-base do orçamento do Dnit em relação à data 
de apresentação das propostas. Segundo o relator, a situação descrita “se constitui mais em uma falha contida 
nas cláusulas editalícias e contratuais do que em uma irregularidade no procedimento de reajustamento efetivamente 
realizado pelo Dnit”. Em relação à proposta de determinação ao Dnit, formulada pela unidade instrutiva, 
o relator ponderou que, no julgamento de uma das fiscalizações que compuseram a FOC, o Tribunal 
já havia prolatado, mediante o Acórdão 1016/2019 Plenário, a seguinte deliberação diante do mesmo 
achado em questão: “(...) determinar à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais que, no 
prazo de 60 dias, revise o conteúdo de seu edital padrão e anexos no que tange aos critérios de reajuste, devendo uniformizar 
e compatibilizar as cláusulas do edital com a fórmula de reajuste no que se refere ao marco inicial adotado para a contagem 
do prazo, quer seja a data prevista para apresentação da proposta ou a data do orçamento do DNIT a que essa proposta 
se referir, em observância ao art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993”. A despeito de a determinação ter sido 
endereçada apenas à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Minas Gerais, a resposta da 
autarquia em atendimento à deliberação evidenciou, para o relator, que já teriam sido adotadas medidas 
também no âmbito das coordenações de sede do Dnit, nos seguintes termos: “a Coordenação-Geral de 
Manutenção e Restauração Rodoviária esclareceu que a Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações havia promovido 
alterações na minuta de edital de pregão de prestação de serviços comuns de engenharia. Dentre as alterações, solicitou-se 
à Procuradoria Federal Especializada parecer quanto à alteração do reajuste ‘a partir do mês-base/data-base do 
orçamento constante do Edital e seus anexos’ e optou-se por inserir a fórmula de reajuste na minuta de termo de referência 
padrão”. Destarte, o relator considerou desnecessária nova determinação com teor semelhante ao do 
Acórdão 1016/2019-TCU-Plenário, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 
83/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 384, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm. 

 

1.1.26. Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública municipal.  
Em Consulta, o Prefeito de São Francisco de Goiás apresentou indagações a respeito dos serviços de 
reordenação e manutenção luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, quais sejam: (a) 
possibilidade de classificação como serviço comum e contratação por pregão presencial; (b) se a 
prestação de serviços pode ser considerada como de caráter continuado; (c) se é possível condicionar 
o pagamento à efetiva redução dos valores despendidos com a iluminação pública após a reordenação 
luminotécnica e (d) se o pagamento poderá ser realizado mediante as receitas auferidas pela 
Contribuição para Iluminação Pública (CIP). O Revisor apresentou proposta de voto com base na Lei 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2005&numero=424&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2006&numero=1941&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2019&numero=1016&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A83%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A83%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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nº 8.666/93, na RN nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na ABNT 
NBR nº 5101/2018, corroborando com a manifestação da SFOSEng. Em relação ao questionamento 
(a) afirmou ser possível a realização de Pregão Presencial para os serviços de reordenação (adequação) 
e manutenção luminotécnica, com base nos itens IV a VI da resposta ao AC-CON nº 09/2011, que 
trata da possibilidade de utilização do pregão para obras e serviços de engenharia em geral. Contudo, 
salientou que os objetos não devem ser licitados conjuntamente, posto que na reordenação há a 
contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da iluminação 
pública, e na manutenção há a contratação para execução. Em resposta ao item (b) concluiu que os 
serviços de reordenação (adequação) da iluminação pública não são considerados de caráter continuado, 
por estarem relacionados à execução de serviços discriminados em projeto específico, com finalidade 
própria e fim determinado. Pontuou, entretanto, que os serviços de manutenção possuem caráter 
continuado, por serem executados de forma rotineira e permanente e serem essenciais para a integridade 
do patrimônio público. Em relação ao questionamento (c) afirmou que, no âmbito da Lei nº 8.666/93, 
não é possível condicionar o pagamento desse tipo de serviço à aferição da respectiva redução dos 
valores despendidos com a iluminação pública. Por fim, em resposta ao item (d) considerou que os 
contratos administrativos relativos à prestação de serviços de reordenação e manutenção da iluminação 
pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser pagos com recursos provenientes da arrecadação da 
CIP/COSIP, enquanto pendente o julgamento do RE nº 666.404-RG no STF. A proposta de Voto foi 
aprovada por unanimidade Acórdão-Consulta nº 00002/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 19, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 

 

1.1.27 Enunciado de Súmula nº 08/19. “Admite-se a inexigibilidade do procedimento licitatório para 
contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade dos serviços 
técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93”. Enunciado de 
Súmula nº 08/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/. 

 
1.1.28 Enunciado de Súmula nº 09/19. “Admite-se a inexigibilidade do procedimento licitatório para 
contratação de serviços contábeis pela Administração Pública com base na singularidade dos serviços 
técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93”. Enunciado de 
Súmula nº 9/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.1.29. Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição dos 
requisitos dos cargos oferecidos. O TCMGO, em análise de Edital de Concurso Público, realizado 
pelo município de Mutunópolis, deferiu medida cautelar pleiteada pela Secretaria de Atos de Pessoal, 
com vistas a determinar a imediata suspensão do certame. No exame dos elementos ensejadores da 
concessão da tutela provisória, considerou que as irregularidades, se não sanadas conduziriam à 
nulidade do processo ou implicariam em reais prejuízos aos candidatos, à Administração Municipal e 
haveria consequente dano ao interesse público. Pontuou que o poder público é livre para estabelecer 
as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 
candidatos. Após estudo preliminar, foram detectadas diversas irregularidades no edital. O Relator 
estabeleceu prazo para que os responsáveis apresentassem a legislação pertinente com as correções 
necessárias ou comprovassem as providências relativas à retificação do edital, nos seguintes pontos: (a) 
ausência de área de formação específica na legislação municipal que cria o cargo de professor; (b) 
divergência entre a Lei Municipal nº. 795/2011 e o edital referente ao requisito de escolaridade previsto 

https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
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para investidura no cargo de Auxiliar de Secretária; (c) ausência de previsão para a devolução da taxa 
de inscrição nas hipóteses de pagamento fora do prazo ou em duplicidade no concurso público; (d) 
inexistência de vagas destinadas ao cadastro de reserva técnica e (e) incompatibilidade entre os 
vencimentos dos cargos ofertados com o explicitado no edital. O Voto foi aprovado por unanimidade 
Acórdão nº 00434/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  

 
1.1.30. Pregão Eletrônico -Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato. Foi 
instaurada Tomada de Contas Especial, em razão da constatação de superfaturamento, no valor de R$ 
882.800,00, no contrato celebrado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a aquisição de 2.500 
notebooks, destinados a professores da rede municipal de educação. O Relator considerou irregulares 
as contas de responsabilidade dos Secretários de Educação e de Licitações e Compras do município; 
do gestor do contrato; do pregoeiro e da empresa contratada, além de imputar débito solidário do valor 
pago a maior. Entendeu ter havido descumprimento aos art. 63 e 64 da Lei nº 4.320/64, e das 
disposições contidas no art. 40, X, §2º, II, e 48 c/c arts. 43, IV, 66, 70 e 96, I, todos da Lei nº 8.666/93. 
Constatou, ademais, as seguintes irregularidades: restrição ao caráter competitivo da licitação; (a) 
ausência de nova publicação do ato convocatório; e (b) reabertura do prazo inicialmente estabelecido, 
após as alterações promovidas; (c) não cumprimento pela licitante vencedora da exigência de possuir 
central telefônica própria para abertura de chamadas técnicas; e (d) desclassificação indevida de 
licitantes por não apresentarem amostra no prazo exigido. Determinou a aplicação de multas ao 
pregoeiro e ao Secretário Municipal de Educação, por descumprimento ao §4º do art. 21 da Lei nº 
8.666/93 e dos arts. 3º, IV e 4º, VII e XI da Lei nº 10.520/02. Entendeu que o simples “atesto” do 
Chefe do Executivo Municipal para a realização do procedimento licitatório não possui materialidade 
suficiente para inseri-lo na cadeia causal das irregularidades constatadas, independente da teoria adotada 
(seja a da causalidade adequada ou a da interrupção do nexo causal), nos termos do decidido pelo 
TCMGO nos Acórdãos nº 06715/17 e 02179/2018. Por fim, recomendou à Administração Municipal 
de Aparecida de Goiânia que em licitações futuras, abstenha-se de promover a excessiva descrição de 
características técnicas dos itens no termo de referência a ser veiculado, por serem incompatíveis com 
o pregão e poderem ser interpretadas como direcionamento da licitação. O voto foi aprovado por 
maioria qualificada. Acórdão nº 00828/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.1.31. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Chamamento público. 
Princípio da isonomia. O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é 
ato administrativo de chamamento público de prestadores de serviços que satisfaçam determinados 
requisitos, constituindo etapa prévia à contratação, devendo-se oferecer a todos igual oportunidade de 
se credenciar. Acórdão nº 436/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.32. Licitação. Inexigibilidade de licitação. Edital. Documentação. Prazo. Princípio da 
razoabilidade. Na elaboração dos avisos de credenciamento, a escolha do prazo entre a publicação do 
edital e a entrega dos documentos deve guiar-se pelo interesse público e pelo princípio da razoabilidade, 
considerando as peculiaridades do objeto, a urgência da contratação, a extensão da documentação a ser 
apresentada e, ainda, a necessidade de atrair número de interessados que represente o universo do 
mercado. Acórdão nº 436/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos 
 

https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos
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1.1.33. Licitação. Participação. Restrição. Princípio da Isonomia. Atividade econômica. 
Regime tributário. Desoneração. Não viola o princípio da isonomia a participação de pessoa jurídica 
enquadrada no regime de desoneração tributária previsto na Lei 12.546/2011 em licitação cujo objeto 
caracteriza atividade econômica distinta da atividade principal que vincula a empresa ao referido regime. 
Acórdão nº 437/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
1.1.34. Desestatização. Parceria público-privada. Mineração. Alienação. Empresa estatal. 
Direito de minas. Consulta. A alienação de direitos minerários de empresas estatais, mediante 
contratos de parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura qualificados no 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), configura espécie de desestatização, nos termos da Lei 
13.334/2016, e é, portanto, alcançada pelo rito de fiscalização previsto na IN-TCU 81/2018. Acórdão 
nº 443/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.35. Direito à saúde e o dever de o Estado fornecer medicamento. O Plenário, em conclusão 
e por maioria, ao apreciar o Tema 6 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia o dever de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave 
sem condições financeiras para comprá-lo (Informativos 839 e 841). No caso, estado-membro havia 
sido condenado a fornecer medicação para tratamento de doença grave. Na decisão judicial atacada, o 
ente havia alegado que privilegiar o atendimento de um único indivíduo comprometeria políticas de 
universalização do serviço de fornecimento de fármacos, em prejuízo dos cidadãos em geral. Dessa 
forma, debilitaria investimentos nos demais serviços de saúde e em outras áreas, como segurança e 
educação. Além disso, violaria a reserva do possível e a legalidade orçamentária. O Tribunal entendeu 
que, em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante de lista do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Porém, no caso concreto, o medicamento foi posteriormente incorporado à 
referida lista, o que atrai a negativa de provimento do recurso. O ministro Marco Aurélio (relator) 
salientou que o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento 
de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos 
de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da 
imprescindibilidade (adequação e necessidade), da impossibilidade de substituição e da incapacidade 
financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos 
dos arts. 1.649 a 1.710 do Código Civil (CC) e assegurado o direito de regresso. De acordo com o 
ministro Roberto Barroso, para que seja, excepcionalmente, admitido o fornecimento de medicamento 
não constante da lista do SUS, devem ser observados cinco requisitos cumulativos: (a) incapacidade 
financeira de arcar com o custo correspondente; (b) demonstração de que a não incorporação do 
medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; (c) inexistência de substituto 
terapêutico incorporado pelo SUS; (d) comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da 
medicina baseada em evidências; e (e) a propositura da demanda necessariamente em face da União, 
responsável por decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos ao SUS. Para o ministro 
Alexandre de Moraes, na hipótese de pleito judicial de medicamentos, não previsto em listas oficiais 
e/ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), independentemente do seu alto custo, a 
tutela judicial será excepcional e exigirá, previamente, inclusive para a análise de medida cautelar, os 
seguintes requisitos: (a) comprovação de hipossuficiência financeira do requerente para o custeio; (b) 
existência de laudo médico comprovando a necessidade do medicamento e elaborado pelo perito de 
confiança do magistrado e fundamentado na medicina de evidências; (c) certificação pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) tanto da existência de 
indeferimento da incorporação do medicamento pleiteado quanto da inexistência de substituto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/TIPO%253A%2528%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2529%2520NUMATO%253A81%2520NUMANOATO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252CNUMATOINT%2520desc/0/%2520?uuid=8a500a50-6ace-11ea-b7ed-89fb94ae59a8
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo839.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo841.htm
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terapêutico incorporado pelo SUS; e (d) atestado emitido pela Conitec no sentido da eficácia, segurança 
e efetividade do medicamento para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde do 
requerente, no prazo máximo de 180 dias. A ministra Rosa Weber salientou que, no caso de litígio 
judicial por medicamentos não incorporado pelo SUS, inclusive os de alto custo, o Estado terá a 
obrigação de fornecê-los, em caráter excepcional, desde que comprovados, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva do ofício 
do agente público por parte do julgador; (b) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado, expedido por médico integrante da rede pública, da imprescindibilidade ou da 
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos 
fornecidos pelo SUS; (c) indicação do medicamento por meio da Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou da Denominação Comum Internacional (DCI); (d) incapacidade financeira do cidadão de 
arcar com o custo do medicamento prescrito; (e) existência de registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento; e (f) veiculação da demanda, preferencialmente, por 
processo coletivo estrutural, de forma a conferir máxima eficácia ao comando de universalidade que 
rege o direito à saúde e ao diálogo interinstitucional. A ministra Cármen Lúcia e o ministro Luiz Fux 
reservaram-se a estabelecer requisitos para o fornecimento excepcional de medicamentos no momento 
em que o colegiado debater a tese de repercussão geral. O ministro Ricardo Lewandowski enfatizou 
que, para que se possa fornecer medicamento que não conste do rol da Anvisa, seria preciso: (a) 
confirmação do alto custo do fornecimento do tratamento requerido pelo interessado, bem como da 
impossibilidade financeira do paciente e da sua família para custeá-lo; (b) comprovação robusta da 
necessidade do fornecimento do medicamento por meio de laudo técnico oficial para evitar o 
agravamento do quadro clínico do interessado; (c) indicação de inexistência de tratamento oferecido 
no âmbito do SUS ou de que o tratamento oferecido não surtiu os efeitos esperados, de modo que a 
medicação sem registro na Anvisa seja a única forma viável de evitar o agravamento da doença; (d) 
prévio indeferimento de requerimento administrativo ou ausência de análise em tempo razoável pelos 
entes políticos demandados para o início ou continuidade do tratamento de saúde; (e) que o 
medicamento tenha sua eficácia aprovada por entidade governamental congênere à Anvisa; (f) ausência 
de solicitação de registro do medicamento na Anvisa ou demora não razoável do procedimento de 
análise pela agência reguladora federal. No entanto, não poderiam ser autorizados o custeio de 
medicamentos expressamente reprovados pela Anvisa ou de produtos legalmente proibidos; e (g) 
determinação de que o interessado informe, periodicamente, por meio de relatórios médicos e exames 
comprobatórios de controle da doença, a evolução do tratamento de modo a comprovar sua eficácia e 
justificar sua manutenção. Para o ministro Gilmar Mendes, nos casos excepcionais é imprescindível que 
haja instrução processual, com ampla produção de provas, para que não ocorra a produção padronizada 
de iniciais, contestações e sentenças – peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as 
especificidades do caso concreto, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e 
coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde –, privilegiando, na medida do possível, as políticas 
públicas existentes e o acionamento prévio da Administração Pública, via pedido administrativo. 
Quanto à necessidade financeira, o juiz deverá verificar o caso, segundo a prova dos autos, levando em 
consideração as condições de vida do autor da ação e os custos do tratamento almejado. Vencido, em 
parte, o ministro Edson Fachin, que deu parcial provimento ao recurso. Acolheu a alegação de que o 
estado-Membro recorrente não poderia ser condenado a custear sozinho o medicamento, por tratar-se 
de dispensação excepcional. Ressaltou a necessidade de a União compor o polo passivo da ação. 
Segundo o ministro, as tutelas condenatórias visando à dispensa de medicamento ou tratamento ainda 
não incorporado à rede pública devem ser, preferencialmente, pleiteadas em ações coletivas ou 
coletivizáveis, de forma a conferir-se máxima eficácia ao comando de universalidade que rege o direito 
à saúde. A tutela de prestação individual não coletivizável deve ser excepcional. Desse modo, para seu 
implemento, é necessário demonstrar não apenas que a opção diversa daquela disponibilizada pela rede 
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pública decorre de comprovada ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente para o seu 
caso, mas também que há medicamento ou tratamento eficaz e seguro, com base nos critérios da 
medicina baseada em evidências. Para aferir tais circunstâncias na via judicial, propôs os seguintes 
parâmetros: (a) prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva de ofício do agente 
público por parte do julgador; (b) subscrição realizada por médico da rede pública ou justificada 
impossibilidade; (c) indicação do medicamento por meio da DCB ou DCI; (d) justificativa da 
inadequação ou da inexistência de medicamento ou tratamento dispensado na rede pública; e (e) laudo, 
formulário ou documento subscrito pelo médico responsável pela prescrição, em que se indique a 
necessidade do tratamento, seus efeitos e os estudos da medicina baseada em evidências, além das 
vantagens para o paciente, comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou tratamentos 
fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de 
repercussão geral em assentada posterior. RE 566471/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
969, disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 

 
1.1.36 Contrato Administrativo. Preço Global. Sobrepreço. Na contratação por menor preço global, o que 
dever ser avaliado para fins de verificação de dano ao erário é a compatibilidade ou não do preço global praticado 
com o preço de mercado, não sendo adequada a análise individualizada de itens de custo de planilha de preços 
para tal finalidade. Acórdão TC nº 121, Informativo de Jurisprudência TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 

 

1.2. Pessoal.  
1.2.1. Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso 
extraordinário. STF. É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 
8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU não deve determinar a cessação do pagamento quando a 
incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de 
efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 630/2020 – Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

1.2.2. Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação 
processual. Ato sujeito a registro. Princípios de boa-fé. A comunicação processual ao interessado 
sobre ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a aplicação da Súmula TCU 
106, para fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento, não se 
pode alegar desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse caso, o termo 
inicial para devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do 
contraditório e da ampla defesa, e não a data de ciência do acórdão que julgou o ato. Acórdão nº 
202/2020 - Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.2.3. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. Versamos autos sobre Representação em face de 
edital de concurso público, promovido por Prefeitura Municipal, notadamente em razão de dois 
apontamentos: a) a remuneração do cargo de Técnico em Radiologia ter sido fixada em valor inferior 
ao piso legal estabelecido na Lei n. 7.394, de 1985; e b) a ausência de previsão no edital do pagamento 
dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos profissionais nominados, “em razão dos perigos 
inerentes à profissão”, e por se tratar de imposição decorrente da Lei n. 7.394, de 1985. O relator, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/s%25C3%25BAmula%2520106/%2520/sinonimos%253Dtrue?uuid=954648d0-5411-11ea-898d-f1ce5e14f180
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/s%25C3%25BAmula%2520106/%2520/sinonimos%253Dtrue?uuid=954648d0-5411-11ea-898d-f1ce5e14f180
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conselheiro Gilberto Diniz, elucidou que o art. 16 da Lei n. 7.394, de 1985, prevê que “o salário mínimo 
dos profissionais que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) 
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) 
de risco de vida e insalubridade”. Alteou que o dispositivo legal mencionado foi objeto de medida 
cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) n. 151, e que, in casu, a despeito da decisão proferida, a manutenção dos 
critérios estabelecidos pela lei não vincula a remuneração de pessoal do serviço público, uma vez que, 
nos termos do inciso XIII do art. 37 da Constituição da República, é vedada a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público.  Salientou que, caso os Estados-membros e Municípios da Federação brasileira fossem 
obrigados a observar a remuneração estabelecida por lei federal para os servidores integrantes de seus 
quadros de pessoal, a própria oferta de serviços públicos essenciais poderia se tornar inviável, em 
virtude da diferente realidade orçamentária e financeira dos entes federados brasileiros, e que, ademais, 
o aumento de remuneração de servidores não pode ocorrer pela mera vinculação a piso salarial 
estabelecido em lei federal, em virtude das exigências constitucionais alusivas ao aumento de despesas 
com pessoal, consoante prescreve o art. 169 da Constituição da República. Nessas circunstâncias e em 
consonância com entendimento que a relatoria tem adotado em casos análogos, a exemplo da Denúncia 
n. 958221 e do Edital de Concurso Público n. 986534, não vislumbrou a irregularidade representada, 
nesse particular. Na mesma linha, ainda mantendo coerência com entendimento previamente adotado, 
relativamente ao pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos profissionais 
técnicos em radiologia, considerou improcedente o fato representado, pois o § 3º do art. 39 
da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, excluiu 
a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público. Diante do exposto, 
votou pela improcedência dos apontamentos representados, sendo acompanhado por unanimidade. 
Representação nº 1077134, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L.  
 
1.2.4 Diárias. Prefeito Municipal. Ausência parcial de documentação. Elementos objetivos que 
permitem demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações. Ressalva. Controle 
Interno. Ausência de comprovação da falha na fiscalização. Procedência parcial. Tratam os 
autos da Tomada de Contas Extraordinária instaurada em razão da Comunicação de Irregularidade 
encaminhada pela então Coordenadoria de Fiscalização Municipal, que aponta pagamentos de diárias 
nos exercícios de 2014 e 2015 pelo Município ao então gestor municipal. Inicialmente, considera-se 
necessário analisar o teor da legislação local que trata das diárias aplicáveis aos servidores e agentes 
políticos do Poder Executivo do Município. No caso da Lei Municipal, observa-se que o seu art. 1º 
previu o pagamento de diárias ao Chefe do Poder Executivo e a Lei Municipal atualizou os valores. Ao 
contrário do alegado pelo interessado, os Decretos Municipais regulamentaram as diárias para os 
servidores municipais, neles não incluídos os agentes políticos. Não poderiam os decretos preverem 
diárias ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, uma vez que possuíam legislação de regência própria. No caso, 
aplica-se o princípio da especialidade da norma, uma vez que tanto a Lei Municipal e suas alterações, 
que trata do Prefeito e do Vice-Prefeito, quanto o Estatuto dos Servidores permanecem em vigor. Logo, 
o correto teria sido aplicar aos gestores a legislação específica e aos servidores os decretos. Outra 
irregularidade destacada pelo Comunicado está relacionada com a ausência de comprovação das viagens 
e do respectivo interesse público. Todavia, considerando que o gestor comprovou mais de dois terços 
dos deslocamentos impugnados, tem-se que estão presentes os elementos objetivos que permitem 
demonstrar a sua boa-fé e a veracidade de suas declarações em relação às demais despesas para ressalvar 
a ausência de comprovação destas. Quanto à existência de interesse público nos deslocamentos, tendo-
se em conta que se destinaram à órgão públicos e associações de interesse do Município, considera-se 
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atendida tal exigência. Com relação ao responsável pelo Controle Interno, deixa-se de lhe aplicar a 
penalidade proposta, pois não restou comprovada a sua omissão e demonstrada sua efetiva autuação 
no cargo em relação às demais atribuições, como se pode inferir dos relatórios juntados às peças. Além 
disso, consta que passou a averiguar a situação assim que notificado por este Tribunal. Processo nº 
944631/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 

1.2.5 Denúncia. Acumulação de Cargo em comissão com funções gratificadas. 
Irregularidade. Prejulgado nº 25. Constituição Federal de 1988. Art. 37, incisos XVI e XVII. 
Procedência. Determinação e recomendação. O entendimento deste Tribunal explicitado no 
Prejulgado nº 25 é vinculante para todos os jurisdicionados, e veda a acumulação de cargo em comissão 
com funções comissionadas, como constatado na presente denúncia. Para além do entendimento deste 
Tribunal, a Constituição Federal de 1988 deixa claro a impossibilidade da acumulação sob exame, 
vejam-se os incisos XVI e XVII do art. 37. O Ministério Público de Contas opinou pela procedência 
da Denúncia, tendo em vista a impossibilidade de acumulação de cargo em comissão e funções 
gratificadas, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas por meio do Prejulgado nº 25 
e, uma vez que que o Denunciado ocupava o cargo de Diretor de Recursos Humanos, não poderia ter 
recebido as gratificações por participação em comissões especiais. Relativamente ao ressarcimento e as 
multas sugeridas, o Ministério Público de Contas entende que devam ser afastadas, pois os elementos 
probatórios não indicam má-fé do gestor ou do servidor beneficiado, uma vez que as verbas tinham 
respaldo legal e as funções foram exercidas pelo interessado. Opinou o Ministério Público de Contas 
pela emissão de determinação de imediata cessação dos pagamentos irregulares, bem como a 
recomendação de alteração da legislação municipal, para que se adeque ao entendimento firmado no 
citado no Prejulgado nº 25 deste Tribunal, vedando o acúmulo de cargos comissionados e funções 
gratificadas, além do pagamento de verba TIDE ou hora extra. A vedação de acumular estende-se a 
empregos e funções, portanto o servidor denunciado encontra-se em situação irregular e a denúncia é 
procedente. Neste sentido, entende-se que o desfecho mais adequado é o que propõe o Ministério 
Público de Contas, uma vez que os elementos probatórios não indicam má-fé do gestor ou do servidor 
beneficiado, pois as verbas tinham respaldo legal e as funções foram efetivamente exercidas pelo 
interessado. Processo nº 414706/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
1.2.6. Pessoal. Contratação Temporária. Cuidador. É constitucional a contratação temporária de 
cuidador, para atendimento a estudante portador de necessidade especial, pois se trata de situação de 
interesse público excepcional, cujas necessidades e particularidades de atendimento tornam 
incompatível a admissão por concurso público. Trata-se de denúncia subscrita pelo presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Público do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, 
questionando a constitucionalidade das Leis Complementares Estaduais nº 672/2013 e 677/2013, que 
autorizaram o Poder Executivo Estadual a realizar contratação temporária para cargos de cuidador e 
de assistente de gestão, alegando violação ao princípio do concurso público. A partir da criação desses 
cargos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – Seger deflagrou os Editais de processo 
seletivo simplificado 10/2013 e 17/2013, tratando de contratações temporárias para atendimento a 
pessoas portadoras de deficiências. Analisando a questão, no que tange especificamente à contratação 
para o exercício do cargo de cuidador, a área técnica esclareceu inicialmente que o Estado brasileiro se 
obrigou a cumprir o dever de dar cuidados especializados de acordo com as necessidades individuais 
de cada estudante com necessidade especial, eis que signatário da Convenção Internacional sobre os 
direitos das pessoas com deficiência. Sobre o tema, ponderou: “E é essa individualização, é essa 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx
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especificidade frente ao respeito a um direito fundamental, essencial ao desenvolvimento humano e de 
cunho contínuo que não pode esperar. É essa demanda, esse direito fundamental que exige dinâmica 
do administrador e que torna o concurso público uma alternativa incompatível”. Sobre a 
incompatibilidade do concurso público para atendimento dessa demanda, esclareceu: “Incompatível 
porque contrata de maneira permanente para atender necessidades breves, mutáveis ou temporárias. 
Incompatível porque promove gastos não razoáveis e incompatível porque não consegue alcançar com 
plenitude as necessidades, especificidades e rápidas modificações no âmbito do indivíduo que geram as 
diferentes demandas. Ou seja, seu foco não visa o atendimento prioritário ao menor e o respeito ao 
direito ao acesso à educação pelos estudantes com necessidades especiais. Priorizar o concurso nesse 
caso seria priorizar o meio em detrimento do fim”. Nesse sentido, destacou que ‘’o cargo de Cuidador 
apresenta-se como uma hipótese em que há um interesse público excepcional, em que se visa atender 
a demandas particulares, individualizadas, temporárias (uma criança ou adolescente não fica 
eternamente numa mesma escola) e indispensáveis (para se garantir o direito à educação e alcançar a 
igualdade material entre estudantes e estudantes com necessidades especiais é indispensável a 
contratação de cuidadores com capacidades e PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência nº 102 | 
TCE-ES 5 características específicas para atender às características e necessidades individuais) de cada 
estudante portador de necessidade especial’’. Dessa forma, observou ainda que a situação em tela atende 
os requisitos abordados pelo STF no julgamento do RE 658.026/MG no tocante à contratação 
temporária. Nesses termos, o relator, acompanhando o entendimento técnico, concluiu por acolher as 
alegações do defendente e julgar improcedente a denúncia no que tange à contratação de cuidador, 
considerando-a constitucional. O Plenário deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. 
Acórdão TC nº 1717/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.7. Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 56. Negada exequibilidade 
às Leis Municipais nº 752/2016 e 775/2017 de Governador Lindemberg, em razão da concessão de 
revisão geral anual para servidores e vereadores da Câmara Municipal mediante iniciativa legal do 
próprio órgão, em ofensa ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de prejulgado 
decorrente de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1657/2019 – Plenário, que 
tratou da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, relativas ao 
exercício de 2018. No caso em comento, suscitou-se, em sede de preliminar, a inconstitucionalidade 
das Leis Municipais nº 752/2016 e 775/2017, que concedeu revisão geral anual para servidores e 
vereadores do legislativo nos percentuais respectivos de 10,67% e 6,29%, nos anos de 2016 e 2017, 
pois, segundo a área técnica, ambas as leis foram deflagradas por iniciativa da própria Câmara Municipal. 
Anuindo ao entendimento técnico, o relator destacou que ‘’O Parecer/Consulta TC 006/2006 expressa 
não ser possível ao próprio Legislativo local a iniciativa de lei para a concessão de revisão geral anual, 
mesmo que para seus próprios servidores, pois tal iniciativa pertence ao Chefe do Poder Executivo, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ’’. Conforme entendimento do relator, o 
Plenário decidiu, à unanimidade, por, preliminarmente, negar exequibilidade às Leis Municipais 
752/2016 e 775/2017, por violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, formando-se o 
Prejulgado nº 56. Acórdão TC 1657/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.8. Pessoal. Poder Legislativo. Revisão Geral Anual. Prejulgado nº 57. Negada exequibilidade 
à Lei Municipal nº 859/2017 e ao art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 883/2017, ambas de São Domingos 
do Norte, em razão da concessão de revisão geral anual sem extensão a todos os servidores do órgão, 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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em desacordo com o artigo. 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de prejulgado decorrente 
de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1544/2018-Plenário, que tratou de 
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, referentes ao exercício 
de 2017. No caso foi suscitada, preliminarmente ao mérito, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 
859/2017 e do art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 883/2017, que concederam revisão geral anual aos 
vereadores municipais e para cargos de confiança, sem extensão do benefício aos demais servidores do 
órgão, em violação ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Em consulta à legislação disponível no 
site do município, o corpo técnico verificou a inexistência de outras leis de revisão geral anual no 
exercício de 2017. Em análise do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a área técnica destacou que 
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, do membro de Poder, detentor de mandato 
eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais, somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. Corroborando o opinamento técnico, o 
relator votou por negar exequibilidade às leis examinadas, em razão da violação ao art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal. O Plenário deliberou, à unanimidade, conforme a relatoria, formando-se o 
Prejulgado nº 057. Acórdão TC 1544/2019- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 
102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
1.2.9 Pessoal. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção. A exoneração a pedido 
do servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez que, 
diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a 
extinção do vínculo do servidor com a Administração. Acórdão nº 301/2020 – Plenário, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/.  

 
1.2.10. Consulta. Servidor Público. Função Gratificada. Lotação. Designação. Atuação em 
Secretaria Diversa. Funções Diversas do Cargo de Origem. Possibilidade. O TCE conheceu de 
consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Imbituba acerca da possibilidade do servidor que recebe 
função gratificada para direção, chefia ou assessoramento trabalhar em outra Secretaria que não a de 
sua lotação originária e ainda, sobre a possibilidade do servidor receber gratificação para direção, chefia 
ou assessoramento e assumir atribuições diferentes daquelas inerentes ao seu cargo de origem e 
acrescentou dois novos itens ao Prejulgado nº 2143. Inicialmente, o Relator analisou o questionamento 
sobre a possibilidade de o servidor receber função gratificada para direção, chefia e assessoramento e 
trabalhar em outra Secretaria que não a de sua lotação originária, e sobre essa questão o Relator 
destacou: “a diferença reside, segundo Carvalho Filho, que ‘cargos em comissão podem ser ocupados 
por pessoas que não pertencem aos quadros funcionais da Administração, ao passo que as funções 
gratificadas (ou de confiança, no dizer da Constituição) são reservadas exclusivamente aos servidores 
ocupantes de cargo efetivo, ainda que sejam lotados de órgãos diversos”. Assim sendo, o Relator 
observou que, “quanto ao local de lotação de servidor que possui ‘função gratificada’, cumpre observar 
que o art. 37, inciso V, que disciplina diretamente a matéria, prescreve como requisito básico à 
nomeação para função gratificada, a condição de servidor efetivo, sem outras ressalvas. Logo, exceto 
se houver vedação específica na lei local, não se vislumbra óbice para que servidor efetivo seja designado 
para desempenhar função gratificada (função de confiança em sentido estrito) em Secretaria Municipal 
distinta da lotação de origem”. Assim sendo, o Relator respondeu a consulta sobre o recebimento de 
função gratificada e a atuação em outra Secretaria da seguinte forma: “O art. 37, V, da Constituição 
Federal, não constitui óbice à designação de servidor público efetivo para função de confiança (função 
gratificada) de direção, chefia ou assessoramento, em Secretaria diversa da lotação de origem. Contudo, 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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é essencial a observância da legislação específica que venha a estabelecer os requisitos mínimos para 
edição do ato designatório”. Sobre a possibilidade de o servidor receber função gratificada e assumir 
atribuições diferentes daquelas inerentes ao seu cargo de origem, o Relator entendeu que “nessas 
situações em que o servidor é designado para o exercício de função de confiança, passando a receber 
gratificação por esse acréscimo de tarefas próprios da função assumida (e não privativas de outro cargo), 
que são diversas das características do cargo originário, não há que se falar em desvio de função” e 
ainda que, “salvo disposição legal em sentido contrário, o servidor público municipal investido em 
função de confiança (função gratificada) de direção, chefia ou assessoramento poderá desempenhar 
atribuições diversas daquelas fixadas para o cargo de origem, desde que inseridas no rol legal de 
atribuições da função de confiança para a qual restou designado e apenas enquanto nela estiver 
investido”. Desta feita, o Relator respondeu o questionamento: “Salvo disposição legal em sentido 
contrário, o servidor público municipal investido em função de confiança (função gratificada) de 
direção, chefia ou assessoramento poderá desempenhar atribuições diversas daquelas fixadas para o 
cargo de origem, desde que inseridas no rol legal de atribuições da função de confiança para a qual 
restou designado e apenas enquanto nela estiver investido”, concluiu o Relator. Assim sendo, o Tribunal 
Pleno acrescentou dois novos itens ao Prejulgado nº 2143: “item 4: O art. 37, V, da Constituição 
Federal, não constitui óbice à designação de servidor público efetivo para função de confiança (função 
gratificada) de direção, chefia ou assessoramento, em Secretaria diversa da lotação de origem. Contudo, 
é essencial a observância da legislação específica que venha a estabelecer os requisitos mínimos para 
edição do ato designatório. Item 5: Salvo disposição legal em sentido contrário, o servidor público 
municipal investido em função de confiança (função gratificada) de direção, chefia ou assessoramento 
poderá desempenhar atribuições diversas daquelas fixadas para o cargo de origem, desde que inseridas 
no rol legal de atribuições da função de confiança para a qual restou designado e apenas enquanto nela 
estiver investido”. @CON–19/00077024, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

1.2.11. Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal.  
Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção 
e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e 
indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, negou provimento 
a recurso extraordinário em que se discutia a competência para processar e julgar controvérsias relativas 
a questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do 
certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, candidato admitido ao cargo de técnico 
em mecânica de nível médio, questionava, em ação ordinária proposta perante a Justiça comum estadual 
contra empresa estatal de água e esgoto, modificação de sua posição classificatória no resultado final 
do certame, alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que a discussão posta, embora esteja 
centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos 
importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio 
do concurso público às entidades privadas integrantes da Administração Indireta. Além disso, a matéria 
abrange discussão sobre em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da Administração 
Pública, naquilo que aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, 
integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os limites da competência da 
Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da 
multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do Judiciário quanto em razão das próprias soluções 
conflitantes que têm sido dadas pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. Ressaltou que, nos 
termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades de economia mista 
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e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas 
privadas, ou seja, devem seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. Destacou, porém, a 
singularidade que caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não 
podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu que isso decorre 
do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata do 
regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer 
influência de normas de direito privado, bem como de direito público. A exigência constitucional de 
concurso público para a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de preceito de direito 
público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia 
mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. Trata-se de etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na qual predomina 
o interesse público. Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato 
de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o 
caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que 
efetiva o concurso público. Portanto, a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar 
por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há, nesse momento, 
direito ou interesse emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça trabalhista. Na 
verdade, a contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Ressaltou que 
esse entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a Administração Pública contrate sob 
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque também nessa situação há discussão 
acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. Vencido o ministro 
Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça 
do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de trabalho já estabelecida. Pontuou que, 
sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato firmado consoante normas trabalhistas, 
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, já formado, devem ser dirimidas na Justiça 
especializada laboral. RE 960429/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm, 
 
1.2.12. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. 
Alteração. Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má-fé, 
deve o TCU, ao apreciar ato de alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo 
permitido reavaliar situações já consolidadas por ocasião do registro do ato inicial. Acórdão nº 
1232/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 299, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
1.2.13. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação processual. 
Ato sujeito a registro. Princípio da boa-fé. A comunicação processual ao interessado sobre 
ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a aplicação da Súmula TCU 106, para 
fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento, não se pode alegar 
desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse caso, o termo inicial para 
devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, e não a data de ciência do acórdão que julgou o ato. Acórdão nº 202/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

1.2.14. Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção. A exoneração a pedido do 
servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez que, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/s%25C3%25BAmula%2520106/%2520/sinonimos%253Dtrue?uuid=954648d0-5411-11ea-898d-f1ce5e14f180
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a 
extinção do vínculo do servidor com a Administração. Acórdão nº 301/2020, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 

 
1.2.15. Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado Recurso 
Extraordinário. STF. É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 
8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU não deve determinar a cessação do pagamento quando a 
incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, em respeito à modulação de 
efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 630/2020, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 

1.2.16 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso extraordinário. 
É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 
Contudo, quando a incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não devem 
ser imediatamente suprimidos dos vencimentos e proventos dos interessados, mas sim convertidos em 
parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras, em respeito à 
modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. Acórdão nº 1775/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.17 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da 
independência das instâncias. Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, ato de admissão 
emitido em estrito cumprimento a decisão judicial, hipótese em que o Tribunal deve examinar o teor 
da decisão para verificar se ela está adequada ou não ao seu entendimento. Caso o TCU considere o 
ato ilegal, negar-lhe-á registro, sem, contudo, expedir determinação ao órgão ou à entidade 
jurisdicionada, haja vista que a admissão se encontra amparada por decisão do Poder Judiciário. 
Acórdão nº 1804/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.18. Pessoal. Cessão. Policial Militar. Auxílio-Alimentação. Processual. Consulta. Amicus 
Curiae. Parecer em Consulta TC nº 001/2020- Plenário. O Poder Judiciário Estadual deve pagar 
auxílio alimentação a policiais militares que lhe forem cedidos nos mesmos valores devidos a servidores 
efetivos e comissionados do próprio órgão, consoante redação da Lei Estadual nº 7.048/2002. Não é 
admissível o ingresso de amicus curiae em processo de Consulta. Parecer em Consulta TC nº 01/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/.  

 

1.2.19. Pessoal. Revisão Geral Anual. Poder Legislativo. Prejulgado nº 58.  Negada a 
exequibilidade à Lei Municipal nº 609/2017, de Alfredo Chaves, em razão da concessão de revisão geral 
anual a vereadores e servidores do Poder Legislativo sem extensão a todos os agentes públicos 
municipais, em violação ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Parecer em Consulta TC nº 
1645/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/. 
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1.3. Fiscalização e Controle  

1.3.1. Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. 
Prestação de Contas. Súmula. Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas 
referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo 
para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio 
mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo 
do patrimônio público. Acordão nº 206/2020- Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, 
disponível: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

1.3.2. Os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial não 
se subvinculam à destinação de 60% (sessenta por cento) ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Trata-se 
de Consulta, encaminhada por Prefeito Municipal, nos seguintes termos: No que tange aos recursos da 
diferença do Fundef, recebidos por meio extraordinário/ação judicial, está o Município obrigado a 
observar a subvinculação prevista no art. 22, da Lei Federal n. 11.494/07? Caso positivo, como proceder 
o pagamento? Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente 
contextualizou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef) foi criado pela Emenda Constitucional n. 14/96 e regulamentado 
pela Lei n. 9.424/96, vigorou até o final de 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), por 
meio da Emenda Constitucional n. 53/06, regulamentado pela Lei n. 11.494/07.  
Destacou que ambos os fundos foram instituídos para receber recursos de estados, Distrito Federal e 
municípios, bem assim, a título de complementação, aportes provenientes da União, voltados para o 
cumprimento da determinação constitucional de aplicação mínima de recursos na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino, prevista no art. 212 da Constituição da República. Complementou que, 
por força de Ação Civil Pública, o Poder Judiciário reconheceu o direito de alguns municípios à 
complementação de valores referentes ao Fundef, pagos a menor pela União no período de 1998 a 
2006, culminando agora no pagamento, por meio de precatórios federais, das diferenças apuradas. 
Explanou que, no contexto dessas decisões favoráveis a estados e municípios, o Supremo Tribunal 
Federal sedimentou o entendimento de que os valores decorrentes da suplementação pela União devem 
ser utilizados exclusivamente em ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino 
para a educação básica, porquanto devidos ao Fundef e, por isso, submetidos à previsão do art. 21 
da Lei n. 11.494/07, uma vez que o recebimento em atraso não descaracteriza a vinculação 
constitucional dos recursos e que, na ocasião, todavia, a Suprema Corte não se manifestou acerca da 
subvinculação estabelecida tanto no art. 7º da Lei n. 9.424/96 (Lei do Fundef) – já revogada – quanto 
no art. 22 da Lei n. 11.494/07 (Lei do Fundeb), que atualmente rege o tema. Elucidou que, segundo 
esses dispositivos, do total dos recursos do Fundo, 60% (sessenta por cento) deve ser destinado à 
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. Observou que o art. 22, atualmente 
em vigor, prevê que os 60% (sessenta por cento) a serem destinados à remuneração dos profissionais 
do magistério se referem aos recursos anuais, ou seja, aos valores arrecadados ordinariamente durante 
o exercício. Lado outro, os valores oriundos de precatório são recebidos em situação extraordinária, 
por meio de ações judiciais, em exercícios posteriores. Sob essa ótica, salientou que a subvinculação 
fixada para os recursos recebidos regularmente dentro do exercício – a fim de beneficiar a atuação 
também ordinária dos profissionais do magistério nas ações de educação, por meio de parcelas 
remuneratórias – não parece alcançar os recursos recebidos excepcionalmente, em decorrência de ações 
judiciais. Outrossim, aduziu que qualquer aumento de remuneração está sujeito aos requisitos previstos 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9424compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9424compilado.htm
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na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e, ainda, o aumento da remuneração poderia esbarrar em dois 
mandamentos constitucionais: a irredutibilidade de vencimentos e o teto remuneratório, uma vez que, 
a longo prazo, seria insustentável a Administração arcar com as novas remunerações dos professores, 
correndo o risco de reduzi-las em momento posterior; ao mesmo tempo, pelo expressivo montante a 
ser recebido, a remuneração mensal poderia ultrapassar o teto remuneratório previsto na Constituição 
da República. Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União se manifestou pela ausência de 
subvinculação dos valores das diferenças do Fundef à remuneração dos profissionais da educação 
básica no Acórdão n. 1962/17. Diante dessas considerações, no mesmo sentido defendido pelo 
Tribunal de Contas da União, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, 
nos seguintes termos: os recursos do Fundef recebidos extraordinariamente por meio de ação judicial 
não se subvinculam à previsão do art. 22 da Lei n. 11.494/07, qual seja, a destinação de 60% (sessenta 
por cento) ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública, embora estejam vinculados às ações consideradas como manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educação básica. Consulta nº 1041523, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L. 

 
1.3.3. Prestação de contas do Governador do Estado, relativa ao exercício de 2018: parecer 
prévio pela aprovação, com ressalvas. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio pela aprovação, 
com ressalvas, das contas relativas ao exercício de 2018, consoante o disposto no art. 45, inciso II, da 
Lei Complementar n. 102/08, nos termos do voto do conselheiro substituto Licurgo Mourão, sem 
prejuízo das recomendações e determinações constantes do inteiro teor do parecer prévio. Votaram, 
nos termos acima, o conselheiro Durval Ângelo, o conselheiro Sebastião Helvecio e o conselheiro 
presidente Mauri Torres. Na oportunidade, ficaram vencidos o conselheiro relator José Alves Viana, o 
conselheiro revisor Wanderley Ávila e o conselheiro Cláudio Couto Terrão.  Balanço Geral do Estado 
de Minas Gerais nº 1066559, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L . 

 
1.3.4. Projeto “Na Ponta do Lápis”: avaliação do desempenho da educação, com foco no 
cumprimento das metas constantes do Plano Nacional de Educação. Tratam os autos de 
Auditoria Operacional realizada em Município, tendo por objetivo avaliar a qualidade da Educação nos 
anos iniciais do ensino fundamental no contexto de implementação do Plano Nacional de Educação – 
PNE e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. Essas ações fazem parte do 
programa “Na ponta do Lápis”, lançado por este Tribunal para avaliar a gestão municipal, a gestão 
escolar e as políticas de valorização dos professores nos municípios mineiros. O relator, conselheiro 
Wanderley Ávila, concluiu que a auditoria operacional realizada no Município atendeu aos objetivos 
precípuos que nortearam sua realização, no sentido de identificar os principais problemas de gestão das 
políticas públicas na Educação Infantil, com ênfase nas Metas do PNE e no PME. Assim, impôs a 
adoção de um Plano de Ação pelo Município para efetivação das medidas a serem recomendadas, as 
quais serão objeto de monitoramento deste Tribunal em fase oportuna, e em processo próprio. Diante 
do exposto, adotou na íntegra, as conclusões sintetizadas na “Proposta de Encaminhamento”, 
constante do Relatório Final de Auditoria Operacional, e recomendou à Prefeitura Municipal a adoção 
de várias medidas, dentre elas: - elaborar indicador municipal que permita avaliar anualmente a evolução 
no aprendizado do aluno e incentivar sua utilização, além do Ideb, com objetivo de aprimoramento na 
avaliação da qualidade do EF nos anos iniciais; - promover e fortalecer a atuação dos Conselhos 
Escolares para que exerçam o papel de guardiões e fiscalizadores dos instrumentos institucionais 
pedagógicos (PPP, Planejamento Anual, Regimento Escolar), do gerenciamento e fiscalização dos 
recursos destinados diretamente às escolas municipais; - criar uma política de educação no que diz 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 38 de 66 

respeito à infraestrutura, voltada para a escola da zona rural; - estabelecer equipe de profissionais 
experientes para supervisionar o professor novato a fim de fundamentar, com base em avaliação 
documental, a decisão de aprovação no estágio probatório; - apresentar cronograma de manutenção da 
estrutura física das escolas que ofertam os anos iniciais do EF, adequando-as à legislação vigente; - 
capacitar e dar condições de trabalho para que os coordenadores pedagógicos implementem a formação 
continuada no ambiente escolar; - remunerar os professores com vencimento inicial e reajuste anual no 
mínimo semelhantes ao do piso nacional do magistério; - viabilizar e planejar para que todos os 
professores possam ter acesso a computadores com internet durante o período em que estiverem 
planejando aulas.  Determinou, ainda, à Prefeitura Municipal que esta remeta a este Tribunal, 
observando o prazo de 120 dias a contar da publicação do acórdão, plano de ação a ser adotado para 
pôr em prática as recomendações acima. Auditoria Operacional nº 1054283, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 209, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L .  

 
1.3.5 Recurso de Revisão. Divergência jurisprudencial. Atraso no pagamento de obrigações 
fiscais, previdenciárias e com fornecedores. Incidência de multas e juros. Demonstração de 
insuficiência de caixa da entidade e comprovação de adoção de medidas. Inocorrência de erro 
grosseiro. Precedente deste Tribunal. Conhecimento e provimento de recurso. Da análise do 
aresto paradigma indicado pelos recorrentes (Acórdão nº 2052/19), proferido nos autos de Tomada de 
Contas Extraordinária nº 364802/18, verifica-se que se trata de situação idêntica a tratada nestes, no 
âmbito da própria FERROESTE, referente ao pagamento de multas por atraso no cumprimento de 
obrigações financeiras no exercício de 2017. Naquele decisium, a maioria dos membros do Tribunal 
Pleno desta Corte considerou a ausência da ocorrência de erro grosseiro, concluindo pela regularidade 
com ressalva das contas, tendo em vista que o não pagamento das obrigações decorreu de fatos alheios à vontade 
dos gestores, apesar de todos os esforções empreendidos, caracterizando inexigibilidade de conduta diversa. Conforme 
bem destacado pelo Ministério Público de Contas, “no presente caso os interessados também juntaram 
documentos demonstrando terem tomado medidas para melhorar a situação financeira da entidade e quitar os encargos 
dos atrasos (como por exemplo, as solicitações de aporte de capital pelo Estado do Paraná a título de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital – AFAC, peça 22)”, e a situação de atrasos nos pagamentos deve ser analisada, 
de modo semelhante ao da decisão paradigma, no contexto da histórica situação deficitária, que obriga 
o administrador a fazer escolha das obrigações que devem ser pagas, em detrimento de outras. Como 
a instrução processual não indica, especificamente, prejuízo advindo dessas escolhas, a justificar a 
irregularidade das contas com imputação de penalidade, deve o recurso ser provido. Processo nº 
524110/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 

1.3.6 Recurso de revista contra aplicação de multa administrativa – Penalidade que independe 
de dolo, culpa e/ou prejuízo ao Erário – Compatibilidade da penalidade com julgamento pela 
regularidade (com ou sem ressalva) de contas, consoante orientação fixada em Uniformização 
de Jurisprudência – Negativa de provimento. Conforme se extrai do trecho transcrito, que 
expressamente prevê que a penalidade independe de danos ao Erário, a lesividade à ordem legal é 
presumida, além de que não há exigência de dolo ou culpa para a configuração da infração. Conforme 
se extrai do trecho transcrito, que expressamente prevê que a penalidade independe de dano ao Erário, 
a lesividade à ordem legal é presumida, além de que não há exigência de dolo ou culpa para a 
configuração da infração. Processo nº 621418/19, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 74, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
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1.3.7. Responsabilidade. Prefeito. Promulgação de Lei. O prefeito municipal não pode ser 
responsabilizado administrativamente pela promulgação de lei, conduta possível de controle apenas no 
âmbito político ou judicial, embora seus efeitos concretos sejam passíveis de controle jurisdicional 
difuso, estendido ao Tribunal de Contas. Trata-se de representação em face do prefeito municipal de 
Alegre por suposta ilegalidade na redução temporária da alíquota de contribuição patronal suplementar 
Informativo de Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 11 devida ao Instituto de Previdência e Associação 
dos Servidores do Município de Alegre – IPASMA. O relator observou que a conduta atribuída ao 
responsável foi “promulgar Lei Municipal em afronta à Constituição Federal, aos princípios que regem 
o Regime Próprio de Previdência Social, e às normas que regulamentam o equilíbrio financeiro e 
atuarial”. Sobre a irregularidade, esclareceu que a discussão se divide em dois pontos: 1) 
constitucionalidade da lei municipal; 2) a responsabilidade do prefeito no âmbito do processo 
legislativo. Sobre o primeiro ponto, constatou a perda do objeto eis que a lei perdeu sua vigência após 
o decurso de 180 dias. Quanto ao segundo ponto, discordando do opinamento técnico, o relator 
sustentou: “Em suma, é irracional responsabilizar o prefeito municipal pela promulgação da lei, porque 
este é um ato constitucionalmente inserido em sua competência. Uma lei aprovada tem que ser posta 
em vigor; em outras palavras, seria inexigível conduta diversa’’. Argumentou ainda que “a lei é fruto de 
um processo legislativo, estabelecido na Constituição Federal e reproduzido nas leis orgânicas dos 
municípios, bem como de um processo político de tomada de decisão, eis que a lei é uma decisão 
política”. Nesse sentido destacou que: “O projeto foi aprovado por comissões, analisado, votado em 
plenário; aprovado, foi remetido ao Prefeito; as duas únicas condutas possíveis ao Prefeito, então, eram 
a sanção ou o veto, também decisões políticas, não passíveis de controle no âmbito administrativo, mas 
somente no político ou jurisdicional”. Em que pese tal entendimento, observou que, embora não se 
possa responsabilizar o prefeito no âmbito administrativo pelo ato de promulgação de lei, os atos dela 
decorrentes ficam sujeitos ao controle jurisdicional difuso, estendido ao Tribunal de Contas, mesmo 
atos decorrentes de lei revogada. Porém destacou que “o controle difuso nesses casos, quando se trata 
de lei revogada, pode alcançar efeitos de normas em concreto, mas não se pode admitir sua incidência, 
retroativamente, para aplicar penalidades a quem agiu em conformidade com a norma, porque a lei se 
presume constitucional”. Ante o exposto, o relator concluiu que ‘’não pode subsistir esta Representação 
porque seu objetivo é alcançar o ato do prefeito e responsabilizá-lo, o que é juridicamente impossível 
uma vez que o ato de promulgação da lei não é passível de controle administrativo’’. O Plenário 
deliberou, à unanimidade, segundo o voto do relator. Acórdão TC nº 1669/2019 – Primeira Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  
 
1.3.8. Direito processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. Instauração. 
Fiscalização. Competência do TCU. Em processos de fiscalização em que disponha de todos os 
elementos fáticos para apuração da responsabilidade e quantificação do dano, ou nos quais tais 
evidências possam ser buscadas e analisadas por suas unidades técnicas, o TCU deve instaurar a devida 
tomada de contas especial (art. 47 da Lei 8.443/1992), e não expedir determinação para que o órgão ou 
a entidade jurisdicionada o faça. Acórdão nº 247/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
1.3.9 Desestatização. Ação de classe especial. Competência. Extinção. Poder Legislativo. 
Consulta. Não existe previsão legal para a extinção de direitos conferidos à União por meio de ações 
de classe especial (golden shares) criadas quando da desestatização de companhias federais, tampouco 
competência definida para quem poderá extinguir esses direitos, de modo que tal matéria deve ser 
tratada no âmbito do Poder Legislativo, inclusive com relação a eventual necessidade de compensação 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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financeira à União. Acórdão nº 284/2020 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

1.3.10. Representação. Convênio entre Município e Associação. Condenação Judicial 
Trabalhista. FGTS. Prática em vigor até nova legislação. Afastamento da Responsabilidade 
Administrativa. Ausência de Dano ao Erário. O TCE conheceu de Representação autuada a partir 
de expediente encaminhado por Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 
noticiando supostas irregularidades relacionadas à contratação de servidores pelo Município de Lages 
sem concurso público, por meio da Associação de Conselhos de Pais e Professores, em processo 
vinculado aos autos @REP18/00865888, em razão da conexão de matérias, e julgou improcedente as 
representações e determinou o arquivamento dos autos. Trata-se de Representação sobre condenação 
do município em Reclamatória Trabalhista ao pagamento de verbas de FGTS em favor de ex-
funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e Professores, diante dos indícios de 
subordinação empregatícia. Inicialmente, o Relator destacou que foi sustentado “a existência de burla 
ao concurso público, sob o argumento de que os convênios firmados entre o Município de Lages e a 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores da mesma municipalidade previam o repasse de 
recursos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado pela mencionada associação, sendo 
que os funcionários contratados executavam serviços vinculados à limpeza das escolas e ao cozimento 
da merenda escolar, cargos considerados de provimento efetivo, nos termos da Lei Complementar n. 
296/2007”.  O Relator informou que a “contratação da funcionária pela Associação dos Conselhos de 
Pais e Professores, com o respectivo repasse de recursos pelo Município de Lages, operou-se, à época, 
com amparo legal (Lei municipal n. 1.235/88 e Decreto municipal n. 14.251/14) e por meio de 
convênio (Termo de Convênio n. 33/2014) regularmente firmado entre a associação e o município (fls. 
132-135), cuja parceria tinha por objetivo auxiliar as unidades escolares”. “A realização de convênios 
dessa natureza constituía uma prática disseminada pelo país, onde municípios transferiam recursos para 
entidades privadas escolhidas discricionariamente pelo gestor, com suporte legal e convênio, 
permitindo-se que fossem despendidos recursos com pagamento de pessoal, encargos trabalhistas e 
previdenciários, para atuação nas unidades escolares”, complementou o Relator. No entanto, observou 
o Relator, “essa forma de contratação e repasse de recursos públicos municipais deixou de existir a 
partir de 1º.1.2017, tendo em vista a edição da Lei federal n. 13.019/2014, que implementou o Marco 
Regulatório do Terceiro Setor. Observa-se que o convênio firmado entre o Município de Lages e a 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores findou em 31.12.2016, respeitando as disposições da 
nova legislação, conforme também informado pela unidade gestora”. Da mesma forma, o Relator 
destacou a manifestação do Ministério Público Estadual, no Inquérito Civil Público instaurado em 
razão de também ter sido oficiado pelo TRT da 12ª Região para apurar os mesmos fatos. O MP afastou 
a responsabilidade do gestor por ato de improbidade por entender ausente o elemento subjetivo dirigido 
à violação da regra de acesso ao serviço público e ainda que, “os casos que aportaram no Ministério 
Público Estadual para análise de suposta improbidade administrativa resultaram em afastamento da 
caracterização de fraude nas contratações por não ter o órgão realizado concurso público, notadamente 
em razão de haver previsão de contratação de serventes e merendeiras nos estatutos das associações; 
de estas se encontrarem devidamente registradas, receberem subvenções previstas em lei e possuírem 
atribuição específica para empregar profissionais de serviços gerais; bem como pela ausência de 
demonstração de ato ímprobo”. Ainda, “o Ministério Público Estadual (fl. 49) alertou que a 
municipalidade não apenas possuía legislação local autorizando o repasse de recursos via convênio para 
as entidades de pais e professores (Lei municipal n. 1.235/88), como também havia previsão dos 
respectivos créditos orçamentários nas leis orçamentárias anuais para destinação àquelas entidades”, 
complementou. O Relator ainda citou “por ser esclarecedor e tratar de caso similar ao que ora se 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800865888
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analisa”, o acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho [TRT12. Recurso Ordinário. Processo 
n. 0001261-63.2017.5.12.0060. Rel.: Des. Lígia Maria Teixeira Gouvêa. Julg.: 10.12.2018], que “acolheu 
o pleito do Município de Lages em grau de recurso, para reformar decisão em primeiro grau que havia 
assentado a sua responsabilidade subsidiária em convênio firmado com a Associação dos Conselhos de 
Pais e Professores”. Assim sendo, “os argumentos discutem a responsabilidade pelos encargos 
trabalhistas dos empregados contratados pelas Associações de Pais e Professores, sem deliberar sobre 
suposta burla à regra constitucional do concurso público, até porque restou confirmado que o 
Município de Lages era apenas repassador dos recursos. Essa é a mesma situação vislumbrada nos 
autos” rematou o Relator. E ainda, “considerando a reversão da condenação do Município de Lages 
em instância superior da Justiça Trabalhista em casos semelhantes, assim como o afastamento de 
responsabilidade dos gestores por improbidade administrativa no âmbito do Ministério Público 
Estadual, aliado à ausência de evidências de dano ao erário ou malversação de recursos públicos, o 
afastamento da responsabilidade dos gestores perante esta Corte de Contas é a melhor medida”, 
concluiu. Extrai-se da ementa do voto do Relator: “REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO ENTRE 
MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO DE CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES. CONDENAÇÃO 
JUDICIAL TRABALHISTA AO PAGAMENTO DE VERBAS DE FGTS. PRÁTICA QUE 
GEROU EFEITOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL N. 13.019/2014 (MARCO 
REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR). CONDENAÇÃO DE GESTOR NA JUSTIÇA DO 
TRABALHO NÃO ACARRETA, NECESSÁRIA E AUTOMATICAMENTE, A SUA 
RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE 
DANO AO ERÁRIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. AFASTAMENTO DA 
RESPONSABILIDADE. ARQUIVAMENTO. As convicções firmadas pelos magistrados em 
condenações de gestores perante a Justiça do Trabalho não implicam, necessária ou automaticamente, 
fundamento para a responsabilização dos mesmos agentes na esfera administrativa de contas, por se 
tratarem de processos distintos, com finalidades diversas e sistemas probatórios e de responsabilidades 
que não se confundem. Eventual condenação do município, em processo trabalhista, ao pagamento de 
verbas de FGTS em favor de funcionária contratada pela Associação dos Conselhos de Pais e 
Professores, diante dos indícios de subordinação empregatícia, não significa necessariamente a 
caracterização de burla à regra do concurso público. Os convênios firmados entre Município e 
Associação dos Conselhos de Pais e Professores da mesma municipalidade, prevendo repasse de 
recursos públicos para auxiliar no pagamento de pessoal a ser contratado por tais associações”. @REP–
18/00327711, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
1.3.11. Competência jurisdicional e fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal. 
Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção 
e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e 
indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, 
negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a competência para processar e julgar 
controvérsias relativas a questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e 
eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. No caso, candidato 
admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível médio, questionava, em ação ordinária proposta 
perante a Justiça comum estadual contra empresa estatal de água e esgoto, modificação de sua posição 
classificatória no resultado final do certame, alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que 
a discussão posta, embora esteja centralizada no critério de competência para julgamento da fase pré-
contratual, tem reflexos importantes sobre o próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à 
aplicabilidade do princípio do concurso público às entidades privadas integrantes da Administração 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800327711
http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800327711
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4957598&numeroProcesso=960429&classeProcesso=RE&numeroTema=992
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Indireta. Além disso, a matéria abrange discussão sobre em que medida a adjudicação dos princípios 
estruturantes da Administração Pública, naquilo que aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado 
da Administração Indireta, integram ou não a jurisdição da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os 
limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria gera um quadro de grave insegurança jurídica, 
tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais diversos ramos do Judiciário quanto em razão das 
próprias soluções conflitantes que têm sido dadas pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. 
Ressaltou que, nos termos do art. 173, § 1º, da Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades 
de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime 
jurídico das empresas privadas, ou seja, devem seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. 
Destacou, porém, a singularidade que caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados 
públicos, que não podem ser equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu 
que isso decorre do próprio caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente 
quando se trata do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que 
acabam por sofrer influência de normas de direito privado, bem como de direito público. A exigência 
constitucional de concurso público para a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de 
preceito de direito público que deve ser observado no regime jurídico das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. Trata-se de etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na 
qual predomina o interesse público. Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial 
inerente ao contrato de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece 
é, em verdade, o caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo 
administrativo que efetiva o concurso público. Portanto, a fase anterior à contratação de empregado 
público deve se guiar por normas de direito público, notadamente do direito administrativo. Ainda não 
há, nesse momento, direito ou interesse emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da 
Justiça trabalhista. Na verdade, a contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a 
ocorrer. Ressaltou que esse entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a 
Administração Pública contrate sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque 
também nessa situação há discussão acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase 
pré-contratual. Vencido o ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para 
reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de 
trabalho já estabelecida. Pontuou que, sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato 
firmado consoante normas trabalhistas, a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, 
já formado, devem ser dirimidas na Justiça especializada laboral. RE 690429/RN, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.12. Partidos Políticos: apoiamento de eleitores não filiados e limites para criação, fusão e 
incorporação. O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada em face do art. 2º da Lei 13.107/2015 (1), na parte em que alterou os 
arts. 7º e 29 da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos). No caso, o requerente questionava a 
constitucionalidade de legislação ordinária que estabelece restrições quanto à criação, fusão e 
incorporação de partidos políticos, com maiores exigências dos cidadãos que apoiam a criação das 
agremiações — habilitados apenas aqueles sem outra e simultânea filiação partidária —, bem como a 
previsão de prazo mínimo de cinco anos de existência do partido antes da alteração por fusão ou 
incorporação a outro. O Tribunal rememorou que o art. 17 da Constituição Federal (CF), assegura aos 
partidos políticos a liberdade de criação, fusão, extinção e incorporação como expressão do princípio 
democrático e do pluripartidarismo. A CF optou pelo princípio democrático representativo, superando-

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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se o caráter essencialmente intervencionista prevalecente no regime autoritário anterior. Dessa forma, 
garantiu no ordenamento jurídico-constitucional a liberdade dos partidos políticos de se formarem e se 
articularem, sem serem desconsideradas as características básicas de sua conformação legítima, como a 
imperatividade do caráter nacional das agremiações (controle quantitativo tido como cláusula de 
barreira lato sensu) e do cunho democrático de seus programas (controle qualitativo ou ideológico). 
Frisou que a liberdade na formação dos partidos há de se conformar ao respeito aos princípios 
democráticos, competindo à Justiça Eleitoral a conferência dos pressupostos constitucionais 
legitimadores desse processo, sem os quais o partido político, embora tecnicamente criado, não se 
legitima. Reconheceu que o advento das normas impugnadas se justifica pela multiplicação de legendas 
que não têm substrato de eleitores a legitimá-las e a inequívoca comprovação de formações sem partido 
com força para atuar em cenários decisórios. As divulgadas “bancadas” são compostas por ideologias 
não representadas por partidos, mas com força decisória inegável. Observou que são formalizadas 
agremiações intituladas partidos políticos, e assim são objetivamente, mas sem substrato eleitoral 
consistente e efetivo, que atuam como subpartidos ou organismos de sustentação de outras pessoas 
partidárias, somando ou subtraindo votos para se chegar a resultados eleitorais pouco claros ou até 
mesmo fraudadores da vontade dos eleitores. Tais legendas habilitam-se a receber parcela do fundo 
partidário, disputam tempo de televisão, mas não para difundir ideias e programas. Restringem-se a 
atuar como nomes sob os quais atuam em deferência a outros interesses partidários. E, ainda mais 
grave, para obter vantagens particulares, em especial para os dirigentes. Ao assinarem fichas de apoio à 
criação desses partidos, não poucas vezes os eleitores sequer sabem da condição conivente, porque não 
valorizam a assinatura cidadã com a mesma seriedade, compromisso e responsabilidade em que atuam 
como quando assinam documento financeiro. A proliferação partidária que se tem atualmente no Brasil 
agrava-se com a mesma rapidez com que avançam mecanismos tecnológicos, servis ao acesso e à coleta 
massiva de assinaturas para apoio a criações de legendas, não se exigindo dos subscritores 
responsabilidade ou compromisso, sequer a certeza de sua identidade. A imperatividade de urgente 
legitimação dos partidos também decorre do acesso ao fundo partidário, dinheiro público a que fazem 
jus as agremiações reconhecidas, porque registrados os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Salientou que hoje o sistema partidário é garantido por considerável soma de recursos públicos, quando 
não de recursos obtidos de forma nada republicana. Sublinhou que o direito à oposição partidária 
interna, a ser garantido aos filiados como corolário da plena cidadania, há que ser exercido em benefício 
e segundo o ideário, o fortalecimento e o cumprimento do programa do partido. A limitação criada 
pela norma impugnada quanto ao apoio para a criação de novos partidos, restrito aos cidadãos sem 
filiação partidária, assim, conforma-se com o regramento constitucional relativo ao sistema 
representativo, garantindo-lhe maior coesão e coerência. Também a exigência temporal para se levarem 
a efeito fusões e incorporações entre partidos, assegura o atendimento do compromisso do cidadão 
com o que afirma como sua opção partidária, evitando-se o estelionato eleitoral ou a reviravolta política 
contra o apoiamento dos eleitores então filiados. Ao estabelecer novas condições para a criação, fusão 
e incorporação de partidos políticos, as normas eleitorais definiram discrímens a serem analisados sob 
o parâmetro da legitimidade representativa, fundamento do modelo partidário. Pontuou que, pela 
norma, se distinguem cidadãos filiados e não filiados para o exclusivo efeito de conferência de 
legitimidade do apoio oferecido à criação de novos partidos políticos. O objetivo único é a garantia de 
coesão, coerência e substância ao modelo representativo instrumentalizado pela atuação partidária. 
Trata-se, portanto, de cidadãos distintos no exercício cívico livre quanto às opções políticas. 
Constitucionalmente livres, não são civicamente irresponsáveis nem descomprometidos com as 
escolhas formalizadas. O descompromisso com a atuação política cobra caro em termos de política 
legítima e de realização democrática e atinge todos na sociedade estatal. A disseminação de práticas 
antidemocráticas, como a compra e venda de votos, o aluguel de cidadãos e de partidos inteiros e os 
indesejáveis efeitos de band-wagon (saltar para a carruagem dos mais fortes) e de under-dog (optar 
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pelos marginais), pode e deve ser pronta e cuidadosamente combatida pelo legislador, sem prejuízo da 
autonomia partidária, a ser garantida em benefício da legitimação da representação democrática e não 
para a sua anulação. As normas impugnadas tendem a enfraquecer essa lógica mercantilista e nada 
republicana de se adotar prática política. A Constituição da República garante a liberdade para a criação, 
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a eles assegurando a autonomia. Mas não há 
liberdade absoluta. Também não se tem autonomia sem limitação. As normas legais impugnadas não 
afetam, reduzem ou condicionam a autonomia partidária, porque o espaço de atuação livre dos partidos 
políticos conforma-se a normas jurídicas postas para a definição das condições pelas quais se pode dar 
a criação, ou recriação por fusão ou incorporação, de partido sem intervir no seu funcionamento 
interno. Vencido o ministro Dias Toffoli, que julgou procedente o pedido. ADI 5311/DF, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.13. Sistema de representação proporcional e distribuição das vagas remanescentes. O 
Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta, para declarar 
a inconstitucionalidade da expressão “número de lugares definido para o partido pelo cálculo do 
quociente partidário do art. 107”, constante do inciso I do art. 109 do Código Eleitoral (CE) (1), com 
redação dada pela Lei 13.165/2015, o qual estabelece nova sistemática de distribuição das chamadas 
“sobras eleitorais”. Manteve, nesta parte, o critério de cálculo vigente antes da edição do referido 
diploma legal. O colegiado entendeu que o novo regramento desconsidera a distribuição eleitoral de 
cadeiras baseada na proporcionalidade, prevista no art. 45 da Constituição Federal (CF) (2), que é 
intrínseca ao sistema proporcional, em que as vagas são distribuídas aos partidos políticos de forma a 
refletir o pluralismo político-ideológico presente na sociedade. 
Esclareceu que um dado fixo é utilizado para os seguidos cálculos de atribuição das vagas 
remanescentes, desprezando-se a aquisição de vagas nas operações anteriores. Dessa forma, o partido 
político ou coligação que primeiro atingir a maior média e, consequentemente, receber a primeira vaga 
remanescente, acabará por obter todas as vagas seguintes enquanto possuir candidato que atenda à 
exigência de votação nominal mínima (pelo menos 10% do quociente eleitoral). Isso ocasionará uma 
tendência à concentração, em uma única sigla ou coligação, das vagas remanescentes. 
Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgou improcedente o pedido. Segundo o ministro, sem 
prejuízo do princípio da proporcionalidade, fez-se uma opção normativa ao se beneficiar o partido de 
melhor desempenho no certame, de início, na distribuição das sobras com uma cadeira, o que implica 
a higidez do preceito. ADI 5420/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.14. Indeferimento de registro, cassação de diploma ou mandato e novas eleições. É 
constitucional, à luz dos arts. 1º, I e parágrafo único, 5º, LIV, e 14, caput e § 9º, da Constituição da 
República, o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei 13.165/2015, no que 
determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, 
sempre que o candidato eleito, em pleito majoritário, for desclassificado, por indeferimento do registro 
de sua candidatura, ou em virtude de cassação do diploma ou mandato. Com base nesse entendimento, 
ao apreciar o Tema 986 da repercussão geral, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário em 
que se discutia a inconstitucionalidade parcial do aludido dispositivo legal. RE 1096029/MG, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, , disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
1.3.15. Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva de 
veículos dos municípios. Tratam os autos de Auditoria de Conformidade, visando apurar eventuais 
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irregularidades no Pregão Presencial nº 011/2017 de Goiânia, cujo objeto era a contratação de empresa 
para prestação de serviços terceirizados, de caráter continuado, para implantação, administração e 
gerenciamento eletrônico destinado à manutenção corretiva, preventiva e preditiva automotiva em 
geral. Baseado no Relatório de Inspeção da Equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município, 
o Relator constatou a inexistência de fiscalização adequada referente à execução do contrato e a ausência 
de verificação do real desempenho dos fiscais pelo Sistema de Controle Interno. Constatou também, a 
inexistência de documento que ateste a criação de rotinas administrativas para que os diretores e 
gestores tenham condições de controlar os orçamentos aprovados. Determinou-se à Secretaria de 
Licitações e Contratos, por meio de monitoramento, que verifique o cumprimento das obrigações e 
deliberações acordadas, estando os responsáveis sujeitos à aplicação de multa, conforme os incisos X e 
XIV do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/17, nos seguintes termos: (a) Se há demonstração do 
Controle Interno do município de que efetivamente, os fiscais do contrato (representantes da 
Administração) estão anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos 
termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93; (b) se está havendo fiscalização sobre o número mínimo de 
orçamentos observado e se os preços estão condizentes com os praticado no mercado, evitando-se o 
direcionamento das compras e a escolha de uma única empresa/oficina credenciada; e (c) se for 
instituído, pelo Controle Interno municipal um fluxo administrativo padronizado para que os diretores 
e gestores de cada órgão efetivamente controlem os serviços efetuados, as peças e os acessórios 
utilizados na sua frota, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa, 
com vistas a criar um “banco de dados” do histórico de cada veículo em cada órgão municipal. O voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00579/19, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 
19, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/.  
 
1.3.16. Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de gastos 
com pessoal. Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Atos de 
Pessoal, sobre quadro persistente de excesso de gastos com pessoal no município de Santo Antônio do 
Descoberto. A análise dos índices do município revela que por dez quadrimestres consecutivos o Poder 
Executivo extrapolou o percentual máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
sem que fossem tomadas as medidas necessárias para diminuir o percentual excedente. Os elementos 
contidos nos autos demonstraram a existência de outras irregularidades na gestão de pessoal na 
municipalidade, quais sejam: (1) provimento desordenado de servidores comissionados em desvio de 
função; (2) servidores em cargos comissionados sem previsão legal; (3) concessão irregular de horas 
extras; (4) burla ao princípio do concurso público; (5) pagamento irregular de gratificação a servidores 
efetivos e comissionados; e (6) atraso salarial dos servidores púbicos. O Relator salientou que o art. 169 
da CF/88 regulamenta as medidas e os prazos a serem observados pela Administração caso o limite de 
gastos com pessoal extrapole os percentuais dispostos na LRF, como a redução em pelo menos vinte 
por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e, posteriormente, caso 
necessária, a exoneração dos servidores não estáveis. Diante da inexistência de medidas tomadas pelos 
gestores para a retomada do índice aos níveis autorizados pela legislação, e verificada a plausibilidade 
do direito e o perigo da demora, o Relator acatou o pedido apresentado pela concessão da medida 
cautelar, nos termos do art. 56 da LOTCMGO. Determinou, ainda, que o Poder Executivo: (a) se 
abstenha de conceder novas gratificações amparadas no art. 51 da Lei Municipal nº 180/93; (b) 
suspenda o pagamento de todas as gratificações eventualmente conferidas à margem de qualquer ato 
secundário (decreto, portaria, etc); que as atribua aos beneficiários e fixe seus limites, tendo em vista 
que referida norma não estabelece de forma precisa os parâmetros de estipulação do valor da 
gratificação e, ainda, dispõe que o Chefe do Poder Executivo poderá determinar de forma unilateral o 
valor, por meio de ato infralegal; (c) suspenda o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos 
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professores incumbidos de função gratificada, tendo em vista previsão legal que estabelece a sua não 
cumulatividade; e (d) se abstenha de pagar horas extras aos agentes públicos municipais, salvo quando 
estes pagamentos extraordinários sejam indispensáveis à manutenção de serviços essenciais, e que 
justifique a despesa por meio de procedimento administrativo próprio e individualizado. O voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00819/20. Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 19, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/informativo/ 
 
1.3.17. Responsabilidade. Contas de Governo. Gestão Fiscal. A responsabilidade quanto à gestão 
fiscal, objeto de análise na prestação de contas do governo, é pessoal e intrasferível do Chefe do Poder, 
ainda que haja desconcentração administrativa instituída em lei. Parecer Prévio TC nº 04/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES Nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 
1.3.18. Responsabilidade. Ato de Gestão. Desconcentração Administrativa. No caso de 
desconcentração legal (outorga de competência originária), em regra é excluída a responsabilidade do 
gestor público por atos de gestão praticados por agentes delegados, salvo expressa disposição legal em 
contrário na legislação que a instituir. Acórdão TC nº 127/2020, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 103, disponível em: : https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-
sumula/boletim-informativo/ 
 
1.3.19. Responsabilidade. Sanção. Multa. Proporcionalidade. A multa de 30% sobre os 
vencimentos anuais do gestor público, prevista no art. 5º, § 1º, da Le Federal  nº 10.028/2000 deve 
considerar o valor bruto recebido pelo responsável e ser interpretada como um percentual máximo e 
não fixo, fazendo-se necessário, no caso concreto, utilizar-se de um critério objetivo de fixação, 
respeitando o postulado da proporcionalidade. Acórdão TC nº 124/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: : https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-
jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 

2 Direito Constitucional  
2.1 Composição do Órgão da Administração Pública Estadual e Participação de Representante 
Seccional da OAB. O Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em 
ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil — Seção RJ” (OAB/RJ) constante do art. 110 da Lei Complementar (LC) 
69/1990, com a redação dada pelo art. 4º da LC 135/2009, ambas do Estado do Rio de Janeiro (1). O 
Tribunal depreendeu da leitura do preceito haver caráter impositivo na participação de representante 
da OAB/RJ na composição da Corregedoria Tributária do Controle Externo, órgão colegiado 
composto por três membros, a serem escolhidos pelo governador. 
Aduziu ser possível que chefe do Poder Executivo estadual convide, em consenso com a OAB, 
representante desta para integrar órgão da Administração. Entretanto, embora a norma questionada 
atenda a pleito da OAB/RJ, lei estadual não pode impor a presença de representante de autarquia 
federal em órgão da Administração Pública local. Vencidos os ministros Edson Fachin, Alexandre de 
Moraes e Ricardo Lewandowski, que julgaram a pretensão improcedente. Consideraram inexistir 
obrigatoriedade, e sim possibilidade de composição híbrida do órgão por representante da OAB/RJ, 
por ela própria indicado. O ministro Alexandre de Moraes reiterou, por fim, tratar-se de seccional, que 
faz parte da OAB, mas dentro dos limites do Estado-membro. (1) LC fluminense 69/1990: “Art. 110. 
Integra a Corregedoria Tributária de Controle Externo num Colegiado composto por 3 (três) membros, 
sendo 1 (um) escolhido entre Fiscais de Rendas, ativos ou aposentados, 1 (um) entre Procuradores do 
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Estado, ativos ou aposentados e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção RJ, 
a serem escolhidos pelo Governador do Estado, o qual nomeará o Corregedor-Chefe da Corregedoria 
Tributária de Controle Externo entre aqueles, sendo que as decisões da Corregedoria sobre sindicância 
e processo administrativo disciplinar serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes do 
Colegiado. ADI 4579/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

2.2 Majoração de taxa e custas judiciais. O Plenário iniciou julgamento de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada em face dos arts. 3º e 4º da Lei 8.071/2006 (1) e do art. 1º da Lei 
6.682/1998 (2), ambas do estado da Paraíba. O requerente impugna a majoração dos valores cobrados 
a título de custas e taxas judiciais pelo Poder Judiciário estadual. 
O ministro Edson Fachin (relator) julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 8.071/2006. Ressaltou que as custas forenses possuem como 
fato gerador a prestação de serviço público adjudicatório, sendo que o seu regime jurídico corresponde 
ao da taxa. Ademais, compõem receita pública de dedicação exclusiva ao custeio do aparelho do sistema 
de Justiça, de onde se extrai a relevância fiscal desse tributo para a autonomia financeira do Judiciário. 
Observou que o acesso à Justiça possui assento e traduz-se em direito fundamental que preconiza tanto 
a acessibilidade igualitária à ordem jurídica quanto a produção de resultados materialmente justos. Nesse 
sentido, a legislação impugnada não constitui, no ponto, obstáculo econômico ao acesso igualitário à 
tutela jurisdicional, principalmente porque se trata de contrariedade à alíquota máxima que pressupõe 
litígio, cujo bem da vida seja de vultoso valor. O relator, por outro lado, afirmou que o aumento do 
teto das taxas judiciárias de 200 para 900 Unidades Fiscais de Referência (UFIRs) ofende os princípios 
do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Rememorou precedente em que a 
Corte concluiu não haver violação direta à ordem constitucional em razão da majoração da alíquota 
máxima em apenas dois pontos percentuais. Ocorre que, no caso, essa majoração foi da ordem de 350 
por cento. Em divergência, o ministro Dias Toffoli julgou improcedente o pedido. Pontuou que não 
há desproporcionalidade diante dos valores consignados. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu 
vista dos autos. (1) Lei 8.071/2006: “Art. 3° - O § 1° do artigo 2° da Lei 6.682, de 02 de dezembro de 
1998, passa a viger com a seguinte redação: § 1° Em nenhuma hipótese, a taxa de que trata esta lei 
poderá ultrapassar o valor correspondente a novecentas (900) UFR's nem será inferior ao valor de uma 
(l) UFR. Art. 4° - Os itens especificados das tabelas anexas à Lei Estadual n° 5.672, de 17 de novembro 
de 1992, passam a viger com a redação dada no Anexo Único desta Lei.” 
(2) Lei 6.682/1998: “Art. 1° - Fica instituída a taxa judiciária, que tem como fato gerador a utilização 
dos serviços judiciais, compreendendo os processos de conhecimento de execução, cautelar e 
procedimentos especiais de jurisdição contenciosa ou voluntária. Parágrafo único - Considera-se 
ocorrido o fato gerador no ato da distribuição do feito. ADI 5688/PB, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 966, disponível: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

2.3 Fundo Estadual de Controle e Erradicação da Pobreza e Amortização da Dívida Pública. 
As receitas provenientes do adicional criado pelo art. 82, § 1º, do ADCT (1) não podem ser computadas 
para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado. Os recursos devem, no entanto, ser 
considerados para efeito de cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 
Com base nesse entendimento, o Plenário julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação 
cível originária para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização da 
dívida pública nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, mediante compensação da diferença com débitos 
futuros. No caso, Estado-membro ajuizou ação cível originária, com base no art. 102, I, f, da 
Constituição Federal (CF) (2), objetivando a não inclusão dos valores destinados constitucionalmente 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 48 de 66 

ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) na apuração da Receita Líquida 
Real (RLR), sobre a qual é computado o total da dívida pública do estado com a União. Pretendia, 
ainda, a exclusão desses recursos do cálculo do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 
Inicialmente, o Tribunal afastou a alegação de inconstitucionalidade formal das normas ordinárias 
definidoras da RLR (Resolução do Senado Federal 69/1995 e Lei 9.496/1997), por não constituir 
matéria sujeita à reserva de lei complementar. Relativamente à inconstitucionalidade material, reputou 
relevante a articulação do Estado-membro, notando-se a necessidade de observância do fundo criado, 
cuja base maior é a Constituição Federal. Frisou que, ante dificuldades gerais, é comum desvirtuarem-
se receitas, deixando-se de atender às finalidades discriminadas em textos normativos, até mesmo de 
índole constitucional. A partir da tomada de empréstimo de parcelas a compor o FECEP, chega-se ao 
comprometimento do arrecadado, tendo em conta a dívida pública do estado e os valores a serem 
despendidos com saúde. (1) ADCT: “Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 
instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a 
destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da 
sociedade civil. § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional 
de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 
ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que 
trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 
158, IV, da Constituição. ” (2) CF: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) f) as causas e os 
conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da administração indireta;” ACO 727/BA, Informativo de Jurisprudência do STF 
nº 966, disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 
2.4 Reclamação: repercussão geral e imunidade de vereador. O Plenário iniciou julgamento de 
agravo regimental em reclamação ajuizada com base em suposta afronta à autoridade do Supremo 
Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral, consubstanciada em decisão de tribunal de justiça 
que teria descumprido o comando exarado no ARE 1.018.685. Naquele ato, a então presidente do STF 
assentou que as questões trazidas no recurso extraordinário com agravo teriam sido submetidas à 
sistemática da repercussão geral (RE 600.063, Tema 469). Na sequência, determinou a devolução dos 
autos ao tribunal de origem para observância de procedimentos previstos no Código de Processo Civil. 
Quando apreciado o  Tema 469, a Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos limites da 
circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade 
ao vereador”. O ministro Dias Toffoli (presidente e relator) negou provimento ao agravo e manteve a 
decisão em que negado seguimento à reclamação, por compreender que o recurso não reúne condições 
de prosperar. Registrou constar do pronunciamento agravado que o tribunal de justiça rejeitou ação 
rescisória, fundado em óbices processuais ao enquadramento da pretensão deduzida à matéria de fundo 
em discussão nos autos. Contexto em que seria inviável falar-se ter a decisão reclamada desrespeitado 
comando do STF no ARE 1.018.685. Ponderou que, consoante entendimento do STF, a imunidade 
material do vereador é relativa. No acórdão, o tribunal de origem ainda entendeu que a condenação 
imposta ao reclamante estaria correta, pois as ofensas por ele irrogadas a servidora pública municipal 
teriam extrapolado o campo do interesse público para atingir a esfera individual e a intimidade da pessoa 
ofendida. Portanto, não haveria pertinência com o exercício do mandato, de modo a não configurar 
afronta à autoridade desta Corte. Por fim, o presidente asseverou não ser a reclamação constitucional 
meio apto a obter, em juízo, a reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias 
de origem, porquanto não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato 
reclamado. Em divergência, o ministro Alexandre de Moraes proveu o agravo para julgar procedente a 
reclamação, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 
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http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=469+++++++&numeroTemaFinal=469+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 49 de 66 

O ministro Alexandre de Moraes reputou ser excepcionalmente cabível a reclamação. Explicitou que, 
na situação em apreço, trata-se de vereador condenado a pagar certa quantia a título de danos morais, 
por utilizar expressões ofensivas em desfavor de servidora pública municipal que exercia função de 
secretária de finanças de prefeitura. Na ementa, o tribunal de origem inclusive teria feito constar que o 
fato ocorrera no plenário da Câmara Municipal, em sessão legislativa realizada com o intuito de apurar 
a utilização indevida de verbas. Avaliou haver clara negativa de cumprimento do que determinado no 
STF. Aduziu que a controvérsia processual, aparentemente, já teria sido superada no momento em que 
determinada a devolução dos autos e a aplicação do Tema 469 da repercussão geral. O tribunal de 
justiça ignorou isso e manteve a improcedência da rescisória, afirmando não ser hipótese de incidência 
do tema. Ato contínuo, assentou a procedência da reclamação. Observou que a imunidade cabe tanto 
na esfera penal quanto na civil. A seu ver, a hipótese se encaixa plenamente no art. 29 da Constituição 
Federal (CF) (1), que estende aos vereadores apenas a imunidade material. Além de as palavras ofensivas 
terem sido proferidas no ambiente da respectiva casa legislativa, há nexo causal entre o que dito e o 
exercício do mandato de vereador. O ministro enfatizou que a fiscalização dos atos do Poder Executivo 
é função precípua e primordial das câmaras legislativas como um todo. Esclareceu que, na espécie, o 
vereador apontava eventuais desvios, ilícitos praticados. Verdade ou não, ofensivas as palavras ou não, 
o vereador possui esse direito. Realçou que, inclusive, depois foi instalada Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar exatamente aqueles fatos, o que resultou na demissão da secretária pelo 
prefeito antes de concluída a CPI. Ao fim, advertiu que se afigura extremamente perigoso restringir 
essa imunidade, principalmente no ambiente das câmaras municipais. O ministro Roberto Barroso 
ponderou que o acórdão reclamado foi ao mérito quando tratou do preceito relativo à disposição literal 
da lei, mas não observou a imunidade. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista dos autos. (1) CF: 
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos:(...) VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município; ” Recl. 33471/AgR/SP, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 
2.5 Clausula de desempenho individual e constitucionalidade. Compete à Justiça comum 
processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal 
e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em 
que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Com base nesse entendimento, o Plenário, 
por maioria, ao apreciar o Tema 992 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia a competência para processar e julgar controvérsias relativas a questões afetas à fase 
pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa 
jurídica de direito privado. No caso, candidato admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível 
médio, questionava, em ação ordinária proposta perante a Justiça comum estadual contra empresa 
estatal de água e esgoto, modificação de sua posição classificatória no resultado final do certame, 
alterada após retificação do edital. O Tribunal afirmou que a discussão posta, embora esteja centralizada 
no critério de competência para julgamento da fase pré-contratual, tem reflexos importantes sobre o 
próprio tratamento jurídico que tem sido conferido à aplicabilidade do princípio do concurso público 
às entidades privadas integrantes da Administração Indireta. Além disso, a matéria abrange discussão 
sobre em que medida a adjudicação dos princípios estruturantes da Administração Pública, naquilo que 
aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta, integram ou não a jurisdição 
da Justiça do Trabalho. A indefinição sobre os limites da competência da Justiça do Trabalho na matéria 
gera um quadro de grave insegurança jurídica, tanto em razão da multiplicidade de ações nos mais 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4957598&numeroProcesso=960429&classeProcesso=RE&numeroTema=992
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diversos ramos do Judiciário quanto em razão das próprias soluções conflitantes que têm sido dadas 
pela Justiça comum e pela Justiça do Trabalho. Ressaltou que, nos termos do art. 173, § 1º, da 
Constituição Federal (CF), empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços 
estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao regime jurídico das empresas privadas, ou seja, devem 
seguir o regime celetista em seus contratos de trabalho. Destacou, porém, a singularidade que 
caracteriza a formação do contrato de trabalho de empregados públicos, que não podem ser 
equiparados em todos os aspectos a um trabalhador comum. Esclareceu que isso decorre do próprio 
caráter híbrido apresentado nesse tipo de contratação, especialmente quando se trata do regime jurídico 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que acabam por sofrer influência de normas 
de direito privado, bem como de direito público. A exigência constitucional de concurso público para 
a contratação, prevista no art. 37, II, da CF, é exemplo de preceito de direito público que deve ser 
observado no regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Trata-se de 
etapa prévia obrigatória à formação da relação trabalhista, na qual predomina o interesse público. Na 
fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato de trabalho, que é seu 
caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o caráter público, isto é, o 
interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que efetiva o concurso público. 
Portanto, a fase anterior à contratação de empregado público deve se guiar por normas de direito 
público, notadamente do direito administrativo. Ainda não há, nesse momento, direito ou interesse 
emergente da relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça trabalhista. Na verdade, a 
contratação ainda não é uma realidade – e pode, inclusive, nem vir a ocorrer. Ressaltou que esse 
entendimento pode ser aplicado às demais hipóteses em que a Administração Pública contrate sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso porque também nessa situação há discussão 
acerca da competência para processar e julgar ações sobre a fase pré-contratual. Vencido o ministro 
Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça 
do Trabalho. Entendeu que a controvérsia decorre de relação de trabalho já estabelecida. Pontuou que, 
sendo o empregado e o emprego em curso regidos por contrato firmado consoante normas trabalhistas, 
a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, já formado, devem ser dirimidas na Justiça 
especializada laboral.RE 960429/RN, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo968.htm 
 
2.6. Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza 
remuneratória/Indenizatória – Incidência no cálculo do limite previsto no 70% previsto no 
cálculo do limite de 70% previsto n o art. 29-A CF. Em consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara de Anápolis, foram feitos os seguintes questionamentos: (1) Os gastos com indenização por 
exoneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no 
elemento “11 – Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e 
restituições trabalhistas”? ; e (2) Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos 
gastos com folha de pagamento para efeitos de observância do limite constitucional de 70% trazido no 
art. 29-A da CF/88?” O tema promoveu amplo debate nas Unidades Técnicas do TCMGO; ao final, o 
Relator corroborou o entendimento manifestado pela Secretária de Atos e Pessoal e pela Secretária de 
Contas de Gestão , seguido pelo MPC, para assim responder ao Consulente: (1) as parcelas rescisórias 
correspondentes ao saldo de salário e à gratificação natalina (décimo terceiro), por se tratarem de verbas 
de natureza remuneratória, devem ser contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, 
razão pela qual devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF/88; 
e (2) As parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas e/ou proporcionais, 
ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de verbas de natureza 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo968.htm
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indenizatória, em função da perda da condição de servidor ou empregado, devem ser contabilizadas no 
elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não devem ser computadas no limite 
imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF. Acórdão-Consulta nº 00001/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 18, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf.  
 
2.7 Competência do TCU. Sistema S. Abrangência. Transferência de recursos. Associação civil. 
Empregado. Prestação de contas. Os recursos eventualmente repassados por entidades do Sistema 
S a associações formadas por seus empregados estão sujeitos ao controle finalístico do TCU, cabendo 
às pessoas jurídicas beneficiadas, entre outras providências: a) demonstrar a aplicação desses recursos 
nas finalidades institucionais dos respectivos serviços sociais autônomos; b) prestar contas ao ente 
repassador dos recursos recebidos; e c) aplicar o regulamento de licitações e contratos da entidade 
repassadora nas suas contratações. Acórdão nº 431/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 300, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 
2.8 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Irregularidade. Ato 
discricionário. O TCU pode determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera de 
discricionariedade das agências reguladoras, desde que viciado em seus requisitos, a exemplo da 
inexistência do motivo determinante e declarado. Em tais hipóteses, se a irregularidade for grave, pode 
até mesmo determinar a anulação do ato. Acórdão nº 435/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
300, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 

2.9 Responsabilidade Civil do Estado e o Dever de Fiscalizar. Para que fique caracterizada a 
responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário 
que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a 
licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público 
eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Com essa tese de repercussão geral (Tema 366), o 
Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário 
interposto de acórdão em que o tribunal de origem deu provimento a recurso de apelação por 
considerar ausente o nexo causal entre as falhas noticiadas na prestação de serviços públicos e a 
explosão havida em loja de fogos de artifício (Informativos 917 e 918). Prevaleceu o voto do ministro 
Alexandre de Moraes, no qual expôs que a Constituição Federal, no art. 37, § 6º (1), adotou a 
responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral. 
Várias são as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a apontar a impossibilidade de 
qualquer legislação, inclusive, ampliar isso e aceitar a teoria do risco integral. A observância de requisitos 
mínimos, positivos e negativos, é necessária para a aplicação da responsabilidade objetiva. Na situação 
dos autos, dois requisitos positivos exigíveis estão ausentes. Inexiste conduta, comissiva ou omissiva, 
do poder público. Por conseguinte, o nexo causal não pode ser aferido. A abertura de comércio de 
fogos com pólvora não é possível sem a perícia da Polícia Civil, órgão do Estado-membro. É ela que 
pode realizar a vistoria, não o município. Ademais, a legislação da municipalidade estabelecia o 
procedimento e previa a inspeção. Exigia, no protocolo, a comprovação do seu pedido e o recolhimento 
da taxa na Polícia Civil para dar sequência ao procedimento. Entretanto, protocolada a pretensão, faltou 
a comprovação de ter sido feito requerimento na Polícia Civil. Logo, o procedimento administrativo 
ficou parado. A atuação do poder público municipal foi a esperada: aguardar a complementação dos 
documentos pelos requerentes. Nada seria exigível da municipalidade. A atividade praticada pelos 
comerciantes era clandestina. Eles precisavam da licença para funcionar, o que só poderia ser concedido 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n%C2%BA-19-TCMGO.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=366+++++++&numeroTemaFinal=366+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
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com prévia vistoria. Dessa maneira, os proprietários começaram a comercializar sem autorização. 
Inclusive, a má-fé dos proprietários do imóvel foi reconhecida em outro processo relacionado a esta 
causa. Naqueles autos, o magistrado acentuou que, no local, funcionava verdadeiro depósito 
clandestino de pólvora, armazenada em quantidade tal que se fazia supor uma fábrica clandestina. 
Assim, existiu desvio na utilização do imóvel. Percebe-se que, além da ausência de requisitos positivos, 
incide a culpa exclusiva dos proprietários, porque não aguardaram a necessária licença e estocaram 
pólvora. O ministro Roberto Barroso pontuou que a discordância é sobre o nexo de causalidade. A 
omissão específica no comércio de fogos de artifício ocorrerá quando for concedida a licença para 
funcionamento sem as cautelas legais ou forem de conhecimento do poder público eventuais 
irregularidades praticadas pelo particular. O simples requerimento de licença de instalação ou o 
recolhimento da taxa de funcionamento não são suficientes para caracterizar o dever específico de agir. 
Segundo o ministro Gilmar Mendes, a questão resume-se à responsabilidade por fato ilícito causado 
por terceiro, que instalou clandestinamente loja sem obedecer a legislação municipal, estadual e federal. 
O ministro Marco Aurélio sinalizou que a responsabilidade do Estado é objetiva, considerado ato 
comissivo. A partir do momento em que se tem ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva. Entendeu 
ser o município diligente ao não expedir a licença e exigir a observância de requisitos normativos. 
Vencidos os ministros Edson Fachin (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli, 
que deram parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de restaurar as conclusões da sentença. 
O relator compreendeu ser objetiva a responsabilidade civil atribuível ao Estado também no caso de 
condutas omissivas. Necessário conjugar a dispensabilidade da comprovação de culpa do agente ou 
falha no serviço público com a imposição à Administração de um dever legal de agir. Ponderou que o 
município inverteu o procedimento regulamentar, deixou de realizar a vistoria prévia no prazo de 24 
horas e permitiu a paralisação do processo administrativo. De igual modo, incorreu em violação de seu 
dever de exercício do poder de polícia. Por sua omissão, possibilitou que o comércio funcionasse 
clandestinamente e ali houvesse danos derivados de explosão. O ministro Luiz Fux salientou que a 
responsabilidade municipal está em permitir que atividade de alta periculosidade se realizasse em área 
próxima a residências. A ministra Cármen Lúcia enfatizou que o município fora acionado; estava, 
portanto, ciente da instalação do que seria comércio de fogos de artifício. Por sua vez, o ministro Celso 
de Mello destacou a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (1) CF: “Art. 37. (...) § 6º 
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” RE 136861/SP, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 969, disponível em:  
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 
 
3. Direito Financeiro  
3.1 Consulta. FECAM. Contabilização. Excedentes do Pré-Sal. Receitas Correntes. Receita 
Corrente Líquida. Forma de Aplicação da Receita. Receita Vinculada.  Em consulta oriunda da 
Presidência da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, o TCE/SC criou o Prejulgado nº 2220, 
no qual esclareceu que os recursos de receita de valores excedentes do pré-sal serão contabilizados 
“como receitas correntes pelos entes que vierem a recebê-los, integrando a Receita Corrente Líquida, 
constituindo receitas vinculadas a objetos de despesa específicos, razão pela qual não devem compor a 
base de cálculo das aplicações mínimas em saúde e educação, bem como a base de cálculo das 
contribuições a serem vertidas ao Fundeb pelos Municípios”, conforme apontamento do Relator. 
Trata-se de processo de consulta formulada pelo Presidente da Federação Catarinense de Municípios, 
indagando sobre a possibilidade dos Municípios contabilizarem recursos decorrentes da Lei nº 
13.885/2019, sendo a receita corrente líquida ou receita de capital e a conta/rubrica contábil indicada. 
O consulente também questionou se a forma de aplicação desses recursos segue de acordo com a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
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própria lei, sendo de autonomia do ente local a definição sobre essa aplicação ou se existe limitações e 
vinculações específicas sobre a forma de utilização e ainda, se deve ser feita a contabilização dos 
recursos em relação à aplicação mínima constitucional nas áreas de saúde e educação dos Municípios. 
Sobre a possibilidade de Municípios contabilizarem recursos decorrentes da Lei nº 13.885/2019, que 
trata dos critérios de distribuição, para Estados e Municípios, dos valores a serem obtidos com a venda 
dos volumes excedentes de petróleo no pré-sal, previstos no §2º do art. 1º da Lei 12.276/2010, estas 
receitas, de acordo com o Relator, “devem ser contabilizadas como receitas correntes e, portanto, 
compor a Receita Corrente Líquida dos entes que vierem a recebe-la”. Sobre a forma de aplicação 
desses recursos e a existência de limitações e vinculações específicas sobre a forma de utilização, “as 
referidas receitas caracterizam-se como vinculadas por disposição legal, cujo objeto de aplicação, por 
parte dos Municípios, está delimitado pelos incisos I e II, do §3º, do art. 1º, da Lei nº 13.885/2019, sem 
ordem de preferência preestabelecida. As receitas reguladas pela Lei nº 13.885/2019 não estão elencadas 
entre as receitas que constituem receita tributária ou de transferências; estão vinculadas à objetos de 
despesa específicos, razão pela qual não devem compor a base de cálculo das aplicações mínimas de  
saúde e educação, bem como a base de cálculo das contribuições a serem vertidas ao Fundeb pelos 
Municípios”. @CON-19/00952375, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  

 
3.2. Consulta. Organizações Sociais. Recursos. FUNDEB. Instituições Comunitárias, 
Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 60% em remuneração dos profissionais do 
magistério. O TCE conheceu de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Florianópolis acerca 
da possibilidade dos recursos do FUNDEB serem investidos em contratos com organizações sociais; 
se tais entidades, assim definidas pela Lei n. 9.637/1998, seria aplicável a Lei n. 11.494/2007, que 
regulamenta o Fundo para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação; se caracterizam-se como instituições sem fins lucrativos e se haveria 
congruência entre os parágrafos 1º e 3º do art. 8º da Lei n.11.494/2017 e o art. 1º da Lei n. 9.637/1998 
e respondeu com a criação do Prejulgado nº 2221. Inicialmente, a Constituição Federal, em seus arts. 
211 a 213, definiu a aplicação de recursos no ensino pelos entes federados, bem como regras transitórias 
previstas no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Da mesma forma, 
o Relator observou que “a Lei n. 11.494/2007, à luz de seu art.8º, §§ 1º, 3º e 4°, permite que sejam 
computadas as matrículas efetivadas nas instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos e conveniadas com o poder público”. Contudo, advertiu que, tratando-se da educação 
especial, para que ocorra o cômputo das matrículas, a instituição deve, além de observar o § 2º do art. 
9º (“Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular de ensino, em classes 
comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas”), ter 
atuação exclusivamente naquela área (§4º do art. 8° do mesmo diploma legal). Sobre os repasses às 
instituições sem fins lucrativos, o Relator ainda destacou que, “independentemente de serem 
qualificadas como organizações sociais, referidos gastos podem ser contabilizados apenas na quota 
relativa aos 40% dos recursos oriundos do Fundo. A parcela atinente aos 60% se destina exclusivamente 
ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, conforme § 3º do art. 9º e incisos do 
art. 22 da Lei n. 11.494/2007”. Quanto a profissionais do magistério cedidos para as instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, eles poderão ser considerados em 
efetivo exercício, no caso do atendimento das determinações legais para esse enquadramento. “Nesse 
caso, admite-se que suas remunerações sejam computadas para o cálculo da parcela mínima de 60% do 
FUNDEB a ser aplicada no exercício, uma vez que serão pagas pelo ente governamental cedente, com 
o qual o servidor mantenha vínculo contratual. Já os professores terceirizados que tenham vínculos 
com entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos não poderão ser 
remunerados com a parcela de recursos vinculada à remuneração do magistério”. “Dessa feita, percebe-

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900952375
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2221
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se que, do montante recebido do FUNDEB, apenas a parcela relativa aos 40% dos recursos pode ser 
destinada a entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que atuam na 
educação básica, elencadas na Lei n. 11.494/2007. Ademais, a aplicação desses recursos deve observar 
os arts. 70 e 71 da Lei n. 9.394/1996”, concluiu o Relator. Do voto do Relator, extrai-se a seguinte 
resposta sucinta para a consulta: “As entidades reconhecidas como Organizações Sociais na forma da 
Lei n. 9.637/98, desde que também se caracterizem como instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, assim qualificadas na forma da legislação pertinente, podem auferir 
recursos provenientes do FUNDEB. Destaca-se que mencionados recursos não podem ser retirados 
do percentual expresso no art. 22 da Lei n. 11.494/07 e devem respeitar as orientações dos arts. 70 e 
71 da Lei n. 9.394/96, sem prejuízo do atendimento à Instrução Normativa n. TC-14/2012, que trata 
da prestação de contas de recursos públicos no âmbito desta Corte de Contas”. @CON–19/00261208, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 69, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php.  
 

3.3 Finanças Públicas. FUNDEB. Aplicação. Despesa com Pessoal. Cessão de Pessoal. Desvio 
de Função. Vedação. Na utilização dos recursos do Fundeb, os profissionais do magistério cedidos a 
outros órgãos e entidades ou lotados na secretaria de educação desempenhando atividades alheias 
àquelas previstas no art. 22, parágrafo único, inciso II, da Lei 11.494/2007, bem como os profissionais 
pertencentes a outras categorias da educação, como merendeiros, auxiliares e assistentes, não podem 
ser remunerados com recursos da parcela vinculada ao magistério, de, no mínimo, 60% dos recursos 
do referido fundo (art. 22, caput, da mesma lei). Acórdão nº 349/2020, Boletim de Jurisprudência nº 
299, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 
3.4 Finanças Públicas. Sistema S. Despesa. Associação civil. Empregado. Plano de saúde. 
Embora não haja vedação legal expressa ao repasse de recursos de entidades do sistema S para 
associações constituídas por seus empregados com a finalidade de prestar assistência à saúde de seus 
participantes e familiares, o auxílio deve estar previsto nos normativos da entidade ou pactuado em 
seus respectivos acordos coletivos de trabalho, sendo recomendável que o pagamento da vantagem seja 
feito diretamente nos contracheques dos empregados. Acórdão nº 431/2020, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 300, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 
 

3.5. Administração Pública. Recursos Públicos. Desporto de Rendimento. É regular a 
transferência de recursos públicos a entidades esportivas de alto rendimento (profissional e não 
profissional), desde que o repasse aconteça em casos específicos, de modo não rotineiro, compatíveis 
com o interesse público e após a priorização do desporto educativo. Acórdão TC nº127/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/nucleo-
de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/ 
 
3.6. Finanças Públicas. Royalties. Auxílio-Alimentação. É irregular a utilização de recursos 
dos royalties para custeio do auxílio-alimentação de servidores, eis que se trata de despesa relacionada ao 
quadro permanente de pessoal, incidindo na vedação do art. 8º da Lei Federal nº 7.990/89. Acórdão 
TC nº 124/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 103, disponível em: 
https://www.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/. 
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4. Direito Previdenciário 
4.1. Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e ampla 
defesa. O Plenário retomou julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 
(Tema 445) em que se discute se o Tribunal de Contas da União (TCU) deve observar o prazo 
decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do 
ato de concessão inicial de aposentadoria e a necessidade de observância do contraditório e da ampla 
defesa (Informativo 955). O ministro Edson Fachin, em voto-vista, divergiu do relator e negou 
provimento ao recurso extraordinário. Entendeu ser aplicável o prazo decadencial de cinco anos à 
pretensão de denegação do registro do ato de concessão do benefício de aposentadoria, reforma ou 
pensão, pelo TCU, salvo comprovada má-fé, iniciando-se o respectivo termo inicial na data da 
publicação do ato normativo que concede o benefício pela autoridade competente. Discordou da 
premissa de que o ato administrativo de aposentadoria de servidor é um ato complexo e que somente 
se perfectibilizaria e, portanto, passaria a ter validade e eficácia plenas, a partir do registro junto ao 
TCU. Acolheu o parecer do Ministério Público Federal (MPF) que classificou o ato de concessão inicial 
de aposentadoria como ato composto, não complexo, e que, por essa razão, estaria sujeito, desde a sua 
concessão inicial pela autoridade do órgão ao qual o servidor está vinculado, ao prazo decadencial 
previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, já que o registro junto ao TCU teria efeito meramente 
declaratório, não constitutivo. Ressaltou que o que deve ser considerado para a formação da vontade 
final da Administração é a integralização de vontades autônomas e parciais de órgãos distintos para a 
obtenção do objetivo final colimado. Assim, exsurge complexo o ato que resulta da vontade parcial de 
dois ou mais órgãos, ao passo que o ato composto resulta da vontade única de um órgão, embora 
dependente de verificação por parte de outro. Observou que cada ato — o de concessão e o de registro 
— é independente entre si e tem o escopo de produzir efeitos específicos, dentro de um amplo processo 
administrativo, que se inicia com o requerimento formulado pelo servidor ou por dependente — nos 
casos de pensão ou aposentadoria voluntária —, passa pela análise da legalidade e do preenchimento 
de requisitos pela autoridade competente, segue para a publicação do decreto de concessão do benefício 
e termina com o controle, a posteriori, pelo TCU para fins de registro. O ato praticado pela autoridade 
competente para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 
aposentadoria, pensão ou reforma produz, desde a publicação do decreto de aposentadoria em diário 
oficial e antes mesmo do registro pelo TCU, todos os efeitos dele esperados: é extinto o vínculo jurídico 
entre o Estado e o servidor, que passa à inatividade, cujo regime jurídico é diverso, com direitos e 
obrigações distintos; e o cargo passa a ser considerado vago, com a sua disponibilidade para admissão 
de outro servidor mediante concurso. Já o ato do TCU, no estrito cumprimento do disposto no art. 71, 
III, da Constituição Federal (CF) (2), e nos arts. 1º, V, e 39, ambos da Lei 8.443/1992 (3), tem o fito de 
apreciar, a posteriori, a legalidade do ato de concessão inicial para fins de registro. Nessa atuação, o 
TCU exerce o controle externo de legalidade dos atos da Administração e, caso constate irregularidade 
ou ilegalidade, não poderá retificá-lo ou alterá-lo, mas apenas negar-lhe o registro, comunicando à 
autoridade competente que proceda à revisão e à retificação ou alteração necessárias à conformação do 
ato com a lei. Assim, o ato do TCU não pode ser classificado como uma vontade autônoma integrante 
do ato de concessão de aposentadoria, mas, sim, como um ato de controle realizado a posteriori, que 
respeita ao reconhecimento de legalidade e suficiência para fins de registro e composição da 
regularidade das contas do órgão pagador. O ato de concessão de aposentadoria não é, portanto, um 
ato complexo, mas uma conjugação de atos simples, independentes entre si, cada um produzindo os 
efeitos necessários e suficientes à perfectibilização dentro do plano de validade de cada ato. 
Evidentemente que, se o TCU encontrar, por ocasião do registro, vício de legalidade, a Administração 
deverá revisá-lo. Essa revisão, no entanto, seja para cancelar o benefício, seja para reduzir-lhe o valor, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo955.htm
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não pode ser realizada passados mais de cinco anos da data de publicação do decreto de aposentação, 
porquanto não há razões para afastar a aplicação do art. 54 da Lei 9.874/1999 ao ato de concessão 
inicial de aposentadoria. Sublinhou que, ainda que se pudesse considerar o ato administrativo de 
aposentadoria como complexo, o princípio da proteção à confiança, consectário do princípio da 
segurança jurídica, o qual está calcado no Estado de Direito, por si próprio autoriza a aplicação do 
prazo decadencial ao ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Reconheceu que 
os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança e da necessidade de estabilização 
das relações sociais levam a Administração Pública a observar prazo razoável para a revisão de atos 
administrativos dos quais resultem efeitos patrimoniais aos administrados, neles incluídos os atos de 
concessão inicial de benefícios previdenciários no âmbito do serviço público federal. A Constituição 
privilegia a segurança jurídica, prevendo a prescritibilidade como regra e a imprescritibilidade como 
exceção. Dessa forma, mesmo atos que, em princípio, não se afigurariam hígidos à luz da estrita 
legalidade, recebem, em obediência à segurança jurídica, o manto cobertor da estabilidade. Além disso, 
não é razoável que a Administração se valha da sua ineficiência para que se permita a revisão tardia 
desse ato que é tão caro ao servidor e a seus dependentes. Há, dessa forma, a necessidade de se respeitar 
o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 também para o ato de concessão inicial de 
aposentadoria, pensão ou reforma do servidor público. Ademais, a regra do citado art. 54 tem como 
pressuposto a boa-fé do servidor ou de seu dependente, justificando-se a necessidade de estabilização 
da relação que tenha nascido do ato praticado em desconformidade com a legalidade estrita. Isso, 
porque o servidor, quando titular do benefício, passa a ter a legítima expectativa de que o benefício, 
que tem caráter alimentar, será definitivamente mantido. Nos casos em que verificada fraude ou má-fé 
do interessado, ou mesmo conluio entre este e o administrador para, por exemplo, postergar o envio 
do processo ao TCU, não há prazo para revisão desse ato, por conta do disposto na parte final do 
próprio art. 54, “salvo comprovada má-fé”. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve 
ser a data da publicação do ato concessivo pela autoridade competente. Em seguida, o relator indicou 
adiamento e o julgamento foi suspenso. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de 
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos 
patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º 
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe 
impugnação à validade do ato. (2) CF: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) III – apreciar, para 
fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta 
e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 
para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;” 
(3) Lei 8.443/1992: “Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos 
termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei: (...) V – apreciar, para fins de registro, 
na forma estabelecida no Regimento Interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem 
o fundamento legal do ato concessório; (...) Art. 39. De conformidade com o preceituado nos arts. 5°, 
inciso XXIV, 71, incisos II e III, 73 in fine, 74, § 2°, 96, inciso I, alínea a, 97, 39, §§ 1° e 2° e 40, § 4°, 
da Constituição Federal, o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de: I - admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; II - 
concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que 
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tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. Parágrafo único. Os atos a que 
se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no Regimento Interno”. RE 
636553/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em:. 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 

4.2. Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. 
Revisão de ofício. Obrigatoriedade. A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter 
impositivo para aposentadorias por invalidez permanente de servidores que tenham ingressado no 
serviço público até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos 
vencimentos, estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor 
nominal dos benefícios. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 297, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.3. Pessoal. Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta. Não é mais 
possível aplicar, sob nenhuma hipótese, o entendimento exarado por meio do Acórdão 25/2003 – 
Plenário, que autorizou a contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas, como 
aluno do Instituto Militar de Engenharia, para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, 
sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 
4.4. Pessoal. Tempo de serviço. Serviço Militar. Ponderação. Escola Militar. Consulta. É 
computável, como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva e de outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das 
autoridades militares competentes, nos termos da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a 
aplicação da regra prevista no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 204/2020 Plenário, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 297, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

4.5 Pensão. Negativa de registro do ato de inativação. Sobrestamento do feito, com abertura 
de Tomada de Contas Extraordinária. Das informações trazidas ao presente feito, extrai-se que o 
registro de inativação da ex-servidora do Município foi negado por este Tribunal. Não se tem notícia 
do cumprimento dessa negativa e, conforme informação do Fundo Financeiro Municipal, não se 
localizou o processo físico respectivo. Referido processo de inativação iniciou sua tramitação nesta 
Corte no ano de 2002, tendo sido julgado em 2003. Apesar de querer estabelecer um critério de justeza, 
não vejo como registrar uma pensão originada de uma aposentadoria que teve seu registro negado por 
este Tribunal de Contas. Diante de tal cenário, a fim de bem decidir acerca deste caso concreto, 
determino o sobrestamento da apreciação do presente processo, e a abertura de uma Tomada de Contas 
Extraordinária para que o Fundo Municipal esclareça toda a situação relacionada à negativa de registro 
da aposentadoria da servidora, possibilitando-se a este Tribunal a verificação do que de fato ocorreu. 
O sobrestamento, portanto, ocorrerá até a decisão definitiva a ser proferida na Tomada de Contas. 
Processo nº 749517/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 74, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/docx/00343805.docx.  
 
4.6 Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, contraditório e ampla 
defesa. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas 
estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A108/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
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aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, em conclusão e por maioria, ao apreciar o Tema 445 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário em que se discutia se o Tribunal de 
Contas da União (TCU) deve observar o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999 (1), para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e a 
necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa (Informativos 955 e 966). No caso, a 
aposentadoria foi concedida pelo órgão de origem em 1º.9.1995. Em 18.7.1996, o processo 
administrativo chegou ao TCU. Em 4.11.2003, o TCU, ao analisar a legalidade da aposentadoria do 
servidor público concedida há mais sete anos, constatou a existência de irregularidades e, por essa razão, 
considerou ilegal o ato de concessão. O Tribunal, seguindo sua jurisprudência dominante, considerou 
que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se 
aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Nesses termos, por constituir 
exercício da competência constitucional (CF, art. 71, III) (2), tal ato ocorre sem a participação dos 
intjuleressados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, por 
motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se um prazo 
para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. Diante da inexistência de norma que incida 
diretamente sobre a hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º do Decreto-lei 4.657/1942 (3), a 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB). Assim, tendo em vista o princípio da 
isonomia, seria correta a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910/1932 (4). Portanto, se o 
administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também 
deve-se considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, tem o mesmo prazo para 
rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. Desse modo, a fixação do prazo de cinco 
anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Por 
conseguinte, a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso 
do prazo de cinco anos da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque, findo o 
referido prazo, o ato de aposentação considera-se registrado tacitamente, não havendo mais a 
possibilidade de alteração pela Corte de Contas. Os ministros Gilmar Mendes (relator) e Alexandre de 
Moraes reajustaram os seus votos. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator quanto à parte 
dispositiva. Enfatizou, porém, que o ato de concessão de aposentadoria é um ato simples e não 
complexo. Além disso, o prazo de cinco anos inicia-se com a publicação do ato pelo órgão de origem 
e não da chegada do processo administrativo ao TCU. Vencido o ministro Marco Aurélio, que deu 
provimento ao recurso extraordinário. Salientou que o ato de concessão de aposentadoria pelo órgão 
de origem do servidor não é ato jurídico perfeito e acabado, de modo que a Administração Pública não 
decai da possibilidade de proceder à análise da higidez do ato. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito 
da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato.” (2) CF: “Art. 71. O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete: (...) III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;” (3) Decreto-lei 4.654/1942: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o 
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. (4) Decreto 
20.910/1932: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4043019&numeroProcesso=636553&classeProcesso=RE&numeroTema=445
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo955.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
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qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. RE 636553/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF-Temas nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 
 

4.7 Previdência. Segregação de Massas. Demonstração Contábil. Da necessidade de elaboração 
de demonstrações contábeis individualizadas para recursos e obrigações vinculados aos Planos 
Financeiro e Previdenciário. Na análise da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Rio Novo do Sul, referentes ao exercício de 2014, a área técnica desta Corte 
apontou irregularidade no que tange à ausência de separação orçamentária, financeira e contábil dos 
recursos e obrigações correspondentes aos planos financeiro e 1ª CÂMARA Informativo de 
Jurisprudência nº 102 | TCE-ES 8 previdenciário pelo instituto de previdência, desrespeitando a 
segregação da massa de segurados, contrariando as disposições da Portaria MPS nº 403/2008, então 
vigente, sobretudo a regra prevista no §2º1 do art. 21, que trata da impossibilidade de comunicação 
entre recursos e obrigações dos respectivos planos. Nesse sentido, esclareceu que a Portaria MF nº 
464/2018, que substituiu a portaria supra, manteve a previsão quanto à necessidade de separação 
orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações dos Fundos Financeiro e Previdenciário, 
agora denominados Fundos em Repartição e em Capitalização. Ponderou, todavia, que não havia 
determinação explícita na portaria revogada sobre os critérios a serem utilizados para tal separação, nem 
qualificação de tais planos como sendo fundos especiais nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, como 
pretendeu a área técnica, o que importaria na emissão de demonstrações contábeis próprias, inclusive 
patrimoniais, e ainda a obrigação de cadastro no CNPJ. Ainda segundo a relatora, os critérios para a 
separação contábil também não foram expressamente descritos nas regulamentações sobre a 
contabilidade dos regimes próprios previdenciários vigentes em 2014, elaboradas pelo Ministério da 
Previdência Social e pela Secretaria do Tesouro Nacional (Manuais e Planos de Contas), tendo 
mencionado. Quanto a recursos vinculados à Taxa de Administração, a relatora observou que a 
legislação estabelece apenas um limite de gasto de 2% da base de cálculo, sem a vinculação de recursos 
a objetivos ou serviços, descaracterizando, a princípio, um fundo especial, salvo se houver a fixação de 
seu percentual por lei. Inobstante, acompanhou entendimento técnico quanto à necessidade de se 
constituir uma unidade orçamentária específica, por ser um procedimento mais eficaz para o controle 
das receitas e despesas destinadas à administração do regime próprio. Sobre o caso em exame, verificou 
que o registro contábil da movimentação bancária foi segregado entre a Taxa de Administração e os 
Fundos Previdenciário e Financeiro, assim como o lançamento contábil das provisões matemáticas, 
cumprindo a orientação constante do Plano de Contas então vigente. Visualizou ainda que houve a 
separação da execução orçamentária das receitas e despesas vinculadas à Taxa de Administração e aos 
Fundos Previdenciário e Financeiro. Entretanto, vislumbrou que não houve a segregação contábil 
necessária para a geração de balanços patrimoniais independentes. A relatora, citando outros julgados 
dessa Corte de Contas, manteve a irregularidade, porém, sem aplicação de multa, bem como sem 
expedição de determinação uma vez que a segregação contábil foi implementada pelo instituto em 2017. 
Nestes termos, o Plenário, à unanimidade, de acordo com o voto da relatora acompanhou os termos 
do voto prolatado. Acórdão TC nº 1775/2019-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
4.8 Previdência. Segregação de Massas. Estudo de Viabilidade. A demonstração de viabilidade 
orçamentária e financeira, inclusive quanto aos limites de despesa da LRF, é instrumento essencial para 
o planejamento e controle da despesa gerada pelos Planos Financeiros dos regimes optantes pela 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
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segregação de massa. Na análise da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Rio Novo do Sul, referentes ao exercício de 2014, a área técnica desta Corte 
apontou que o Demonstrativo da Avaliação Atual de 2013 não evidenciou a projeção dos aportes de 
recursos anuais para custeio das insuficiências do Fundo Financeiro e, como consequência dessa 
omissão, a falta de verificação da capacidade orçamentária e financeira do município no custeio do 
referido fundo e em cumprir os limites da LRF. O relator verificou inicialmente, conforme 
esclarecimentos apresentados pela defesa, que a necessidade anual de desembolsos do ente, na verdade, 
foi demonstrada na Avaliação Atuarial para o período de 2013 a 2087, opinando por afastar esse ponto 
do indicativo de irregularidade. No que tange à ausência de análise de viabilidade dos aportes, o relator 
observou, da leitura dos arts. 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008 (vigente no exercício de 2014) que 
o déficit atuarial apurado na avaliação ou na reavaliação atuarial deveria ser equacionado por meio de 
um plano de amortização, custeado pela criação de uma contribuição previdenciária complementar ou 
pela fixação de aportes periódicos ao regime próprio, e que esse plano deveria ser submetido a estudo 
de viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive quanto ao impacto na LRF. A 
relatora observou, contudo, que o instituto não estava obrigado a demonstrar a viabilidade e o impacto 
fiscal para o enfrentamento do déficit, uma vez que havia optado pela segregação de massa em 2006, 
antes de alteração normativa introduzida em 2013, que estabeleceu tal exigência. Inobstante, entendeu 
que tal estudo “mostra-se um instrumento essencial ao planejamento e ao controle da despesa pública, 
em especial, da despesa gerada pelos Planos Financeiros dos regimes optantes pela segregação, já que 
a eventual insuficiência de recursos deve ser custeada pelo Ente, na forma do art. 2º, § 1º, da Lei Federal 
9.717/1998”. Ademais, acrescentou que a demonstração constitui uma medida de responsabilidade na 
gestão fiscal dos regimes próprios previdenciários, pois busca garantir o equilíbrio das contas públicas, 
mesmo nos casos de segregação de massas. Nestes termos, o Plenário, à unanimidade, de acordo com 
o voto da relatora determinou ao gestor do Instituto que providencie a elaboração dos levantamentos 
de sustentabilidade do regime próprio. Acórdão TC nº 1775/2019, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 102, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf.  

 
4.9 Pessoal. Pensão Civil. Filha Maior Solteira. Cargo efetivo. Exclusão. Medida 
administrativa.  A exclusão de filha maior solteira ocupante de cargo público permanente da condição 
de beneficiária de pensão, realizada pelo próprio órgão pagador previamente à apreciação do ato de 
concessão pelo TCU, não impede que o Tribunal aprecie o mérito pela ilegalidade do ato, para que não 
reste qualquer dúvida acerca da impossibilidade de pagamento do benefício em situações da espécie 
(art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958). Acórdão nº 817/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.10 Pessoal. Pensão Civil. União estável. Comprovação. Decisão judicial. Estando 
comprovada, de modo inequívoco, a duradoura e estável convivência entre companheira e instituidor, 
ainda que não exista decisão judicial a respaldar essa união, a pensão concedida à companheira deve ser 
considerada legal para fins de registro. Acórdão nº 803/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
298, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.11 Pessoal. Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da 
União. É incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no 
art. 232, parágrafo único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério 
Público da União com base no vencimento do cargo imediatamente superior ou 20% de acréscimo, 
caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-n.-102.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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subsídio, salvo as exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º). Acórdão nº 831/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 298, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.12 Aposentadoria e Direito Adquirido a Regime Jurídico. A Primeira Turma iniciou julgamento 
conjunto de agravos regimentais em reclamações ajuizadas em face de decisão supostamente contrária 
ao que decidido pelo STF na ADI 4.420. No caso, os reclamantes, titulares do cargo de escrevente 
notarial do Estado de São Paulo, tiveram suas aposentadorias concedidas nos termos da Lei 
10.393/1970, daquele estado. Posteriormente, foi promulgada a Lei estadual 14.016/2010, que revogou 
a norma anterior, e alterou as condições estabelecidas à época da concessão dos benefícios dos 
reclamantes. Em razão disso, ajuizaram ações declaratórias de revisão de aposentadoria, que foram 
julgadas improcedentes. Alegam que, no paradigma citado, determinou-se que os aposentados que já 
estavam em pleno gozo das suas aposentadorias, e dentro das regras da lei de 1970, não poderiam ser 
alcançados pelos efeitos da lei de 2010. O ministro Alexandre de Moraes (relator) votou pelo 
desprovimento do agravo e consequente procedência da reclamação, no que foi acompanhado pela 
ministra Rosa Weber. Preliminarmente, afastou a alegada nulidade na decisão agravada decorrente da 
ausência de citação. No ponto, ressaltou inexistir prejuízo, uma vez que a interposição do agravo 
possibilitou ao recorrente que trouxesse seus argumentos. Assim, se houvesse nulidade, foi sanada nessa 
oportunidade, em que exercido o contraditório. No mérito, afastou a ausência de aderência entre o ato 
reclamado e o paradigma invocado. Anotou que, no julgamento da referida ação direta de 
inconstitucionalidade, o Plenário assentou que a extinção da carteira de previdência das serventias não 
oficializadas do estado de São Paulo, embora possível por lei estadual, e operada pela lei de 2010, deve 
respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da 
nova lei. Considerou que os reclamantes já possuíam os requisitos necessários para aposentadoria 
anteriormente à nova lei, e o ato de concessão da aposentadoria foi aperfeiçoado em momento anterior 
à sua edição, nos termos da lei antiga. O STF entende que a inexistência de direito adquirido a regime 
jurídico ocorre nas hipóteses em que o indivíduo ainda não preenche os requisitos necessários para se 
aposentar no momento da alteração legislativa. Ele irá se aposentar, portanto, nos termos da nova regra. 
Por outro lado, aqueles que preenchem os requisitos para se aposentar antes da mudança de regime 
têm direito adquirido à sistemática anterior, existente à época em que preenchidos esses requisitos, 
mesmo que se aposentem durante a vigência da nova regra. Assim, evidente que os reclamantes foram 
indevidamente submetidos às regras da lei de 2010, pois suas aposentadorias foram concretizadas no 
regime anterior. Em divergência, os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio votaram pelo provimento do 
recurso. O ministro Luiz Fux considerou que o paradigma em exame de fato garante a situação jurídica 
de quem já preenche os requisitos para obtenção de aposentadoria, principalmente de quem já se 
aposentou. Entretanto, a lei de 2010 prevê novos critérios para reajustes futuros, e, nesse ponto, não 
há como garantir direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. Portanto, o STF não 
garantiu o direito à manutenção da indexação de benefício de aposentadoria, sequer impediu a 
majoração de alíquotas. O ministro Marco Aurélio reputou ocorrer nulidade quanto à falta de citação. 
No mérito, apontou a inexistência de desrespeito à decisão proferida pelo STF. Em seguida, o 
julgamento foi suspenso para aguardar-se o voto de desempate do ministro Roberto Barroso. RCL nº 
37892, Informativo de Jurisprudência do STF nº 969, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo969.htm 
 
4.13 Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão de 
ofício. Obrigatoriedade. A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter impositivo 
para aposentadorias por invalidez permanente de servidores que tenham ingressado no serviço público 
até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3889800
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo969.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm
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estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor nominal dos 
benefícios. Acórdão nº 204/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.14 Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta. É computável, 
como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de 
outros órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares 
competentes, nos termos da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a aplicação da regra prevista 
no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 205/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 
 
4.15 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. 
Setor privado. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para fins de 
contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação original 
do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico 
superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal. Acórdão nº 631/2020, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm. 
 
4.16 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. Alteração. 
Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má-fé, deve o TCU, 
ao apreciar ato de alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo permitido reavaliar 
situações já consolidadas por ocasião do registro do ato inicial. Acórdão nº 1232/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.17 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição 
previdenciária. O tempo de serviço religioso pode ser computado para fins de aposentadoria 
estatutária, desde que comprovado o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (art. 
7º da Lei 6.696/1979). Acórdão nº 1273/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.18 Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão 
alimentícia. A percepção, pela ex-companheira, de pensão alimentícia estabelecida judicialmente em 
face de dissolução de união estável com o instituidor permite a repartição da pensão civil entre ela e o 
cônjuge supérstite. O fato de a união estável ter se configurado antes do casamento não interfere na 
legalidade do rateio, uma vez que não há distinção entre os dois institutos para fins civis. Acórdão nº 
643/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 76, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
4.19 Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União. É 
incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no art. 232, 
parágrafo único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério Público da 
União com base no vencimento do cargo imediatamente superior ou 20% de acréscimo, caso a 
aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio, salvo as 
exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º). Acórdão nº 831/2020, Boletim de Pessoal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A108/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=8d2dd090-53fe-11ea-a26c-d1de3c630aff
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6696.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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do TCU nº 76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 
 
4.20 Acumulação de pensões. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. 
Remuneração. É legal a acumulação de pensão militar por morte com remunerações ou proventos de 
dois cargos constitucionalmente acumuláveis. Acórdão nº 1080/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 
76, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm. 
 
5. Direito Tributário 

5.1. Responsabilidade tributária solidária de terceiros. É inconstitucional lei estadual que disciplina 
a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código 
Tributário Nacional (CTN). Com essa orientação, o Plenário julgou procedente pedido formulado em 
ação direta para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998, 
incluído pelo art. 13 da Lei 9.226/2009, ambas do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade 
tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no 
cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, economista e correspondente fiscal. 
Entendeu que a norma impugnada invadiu a competência do legislador complementar federal para 
estabelecer normais gerais sobre a matéria. Além de ampliar o rol das pessoas que podem ser 
pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário previsto pelos arts. 134 e 135 do CTN (1), dispôs 
diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiro. 
(1) CTN: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 
pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
de que forem responsáveis: I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II – os tutores 
e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III – os administradores de bens 
de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI – os 
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 
pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III 
– os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” ADI nº 4845/MT, 
Informativo de Jurisprudência STF Nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 

5.2 Imunidade tributária e exportação indireta. A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do 
art. 149 da Constituição Federal (CF) (1) alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de 
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Com 
essa tese de repercussão geral (Tema 674), o Plenário concluiu julgamento conjunto de recurso 
extraordinário e de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nos quais se discutia o alcance da 
mencionada imunidade, que preceitua não incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico sobre as receitas decorrentes de exportação (Informativo 965). O colegiado julgou 
procedente o pedido formulado na ADI, para declarar a inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1º e 2º, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo965.htm
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da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 971/2009 (2). Além 
disso, deu provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão impugnado e conceder 
ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas restrições presentes no art. 
245, §§ 1º e 2º, da IN da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) 3/2005 (3), no tocante às 
exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras. 
Prevaleceram os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, relatores da ADI e do 
recurso extraordinário, respectivamente. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, inexiste 
controvérsia a respeito da aplicação da aludida imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação 
direta, isto é, quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. 
Discute-se apenas relativamente às receitas decorrentes de exportação indireta, quando a produção é 
comercializada entre produtor e vendedor com empresas constituídas e em funcionamento no Brasil 
que destinem os produtos à exportação. Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em 
duas categorias: (i) a primeira, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei 
1.248/1972, que possuem Certificado de Registro Especial, chamadas habitualmente de trading 
companies; (ii) a segunda, formada com aquelas que não possuem o referido certificado e são 
constituídas de acordo com o Código Civil (CCv). O relator da ADI aduziu que a Administração 
Tributária dispensa o mesmo tratamento a ambas. Atualmente, ao adquirirem produtos no mercado 
interno para posterior remessa ao exterior, essas empresas já gozam de benefícios fiscais relacionados 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); às contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins e ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em seguida, asseverou que, em prestígio 
à garantia da máxima efetividade, a imunidade sobre as receitas de exportação também deve ser aplicada 
à hipótese das exportações indiretas. Não se trata de dar interpretação mais ampla e irrestrita para 
alargar o preceito. A regra da imunidade, diferentemente da isenção, deve ser analisada do ponto de 
vista teleológico/finalístico do Sistema Tributário Nacional. Dessa maneira, depreendeu que o escopo 
da imunidade contida no art. 149, § 2º, I, da CF é a desoneração da carga tributária sobre transações 
comerciais que envolvam a venda para o exterior. É evitar a indesejada exportação de tributos e permitir 
que os produtos nacionais se tornem mais competitivos no exterior, contribuindo para a geração de 
divisas e o desenvolvimento nacional. Destacou que a desoneração das atividades ligadas à exportação 
aparece como tendência explícita da CF, o que pode ser comprovado por regras que disciplinam a 
imunidade do IPI e do ICMS. Considerada a finalidade da norma imunizante, não há como 
simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações indiretas, de modo a tributar 
as operações realizadas no mercado interno e imunizar exclusivamente a posterior remessa ao exterior. 
Tributar a operação interna onera em verdade a exportação inteira e fere inclusive a livre concorrência. 
Não há razoabilidade em se excluir da imunidade a exportação indireta. A ideia da regra é permitir o 
favorecimento para quem vai exportar. Impende levar em conta se a destinação final é a exportação. 
Assim, o País lucra externamente, na balança comercial, e internamente, com a geração de renda e 
emprego. Por seu turno, o ministro Edson Fachin sublinhou que, em seu voto, analisou três tópicos 
para responder à questão constitucional submetida à repercussão geral: (i) a desoneração da tributação 
na cadeia produtiva exportadora; (ii) o regime jurídico da imunidade tributária; (iii) a exigibilidade de 
contribuição previdenciária a ser paga pela agroindústria, definida na concepção ampla de produtor 
rural (Lei 8.212/1991, art. 22A). Nessa dimensão, a decisão retomou observações e ponderações sobre 
a dinâmica do comércio internacional e sobre a aplicação do princípio do destino, realizadas nos 
julgamentos da ADO 25 e do RE 723.651, respectivamente. O ministro Fachin realçou premissa 
segundo a qual a desoneração dos tributos que influa no preço de bens e serviços deve estruturar-se, a 
princípio, em formato destinado à garantia do objeto, e não do sujeito passivo da obrigação tributária. 
Irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. (1) CF: “art. 149. Compete exclusivamente à 
União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4454964
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4334606
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observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...) § 2º As contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (...) I – não incidirão sobre as 
receitas decorrentes de exportação; ” (2) IN RFB 971/2009: “Art. 170. Não incidem as contribuições 
sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja 
comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º 
do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 
2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada 
diretamente com adquirente domiciliado no exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com 
empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio 
interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. ” 
(3) IN SRP 3/2005: “Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as 
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro 
de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo 
exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no 
exterior. § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento 
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente 
da destinação que esta dará ao produto”. (Revogada pela IN RFB 971/2009). ADI 4735/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 966, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm 

 
5.3. Súmula nº 640. O benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de 
mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou 
reexportação para o estrangeiro. Súmula 640, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 665, disponível 
em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%2
7.  

 
5.4. Súmula nº 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da 
exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula nº 641, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 665, disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%2
7.  

 
5.5 Compensação tributária. Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF. Distribuição de 
lucros ocorrida em exercício posterior ao da primeira retenção. Direitos de compensar entre 
períodos-bases distintos. Possibilidade. Decreto-lei nº 1.790/1980 e IN SRF nº 87/1980. 
Legislação superveniente. Lei nº 7.713/1988. Ausência de proibição. Supressão do direito de 
compensar entre calendário diverso por ato infra legal. IN SRF n 139/1989. Ilegalidade. É ilegal 
o art. 4º, I, da IN SRF nº 139/1989, que, ao suprimir a comunicação entre exercícios diferentes, traz 
inovação limitadora não prevista no Decreto-lei nº 1790/1980. Discute-se a possibilidade de se 
compensar o valor do Imposto de Renda recolhido sobre os lucros distribuídos às empresas 
estabelecidas no país com aquele incidente sobre lucros compartilhados com acionistas domiciliados 
no exterior, considerando que a apuração de ambos os tributos se deu em balanços encerrados em 
exercícios diversos. Debate-se, em particular, se a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo966.htm
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270665%27
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n. 139/1989, ao alterar a transposição de calendários e deixar de prever a compensação tributária de 
valores apurados em exercícios distintos, teria contrariado o regramento do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 
n. 1.790/1980. A par da já existente autorização para compensar o Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte com aquele a ser descontado no momento da distribuição de lucros, previsto no Decreto-lei n. 
1.790/1980, a Lei n. 7.713/1988 somou a possibilidade de serem compensados valores calculados com 
base, também, no lucro líquido apurado pela pessoa jurídica e enviados ao exterior, com incidência no 
encerramento do respectivo período-base. Registre-se que a lei é o único veículo normativo capaz de 
criar e estabelecer a configuração do direito à compensação tributária, vale dizer, de fixar os requisitos 
materiais e formais à sua fruição, e somente por intermédio dela é que se poderá impor limitações ao 
seu exercício, em observância à legalidade prevista no art. 5º, II, da Constituição da República. Nesse 
contexto, verifica-se que o Decreto-lei n. 1.790/1980 não estabeleceu restrição à compensação entre 
períodos diversos, isto é, não impôs nenhuma limitação temporal ao exercício de tal direito. Ademais, 
a possibilidade de compensar o Imposto sobre a Renda originalmente retido na fonte, em calendários 
diferentes, é direito que se extrai, primariamente, do próprio texto legal. Isso porque, dentre os 
requisitos legais para a compensação, previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 1.790/1980, não se 
verifica a condicionante de prazo, a evidenciar que a IN SRF n. 87/1980 limitou-se a explicitar o 
conteúdo da norma legal, reconhecendo a viabilidade da transposição de períodos, cuja opção era 
facultada ao contribuinte. O art. 35, § 4º, c, da Lei n. 7.713/1988, não exibe nenhuma proibição de 
compensar entre exercícios diferentes, como também não se verifica previsão de regulamentação de tal 
dispositivo por ato infralegal, diversamente da IN SRF n. 87/1980, cuja edição foi expressamente 
autorizada pelo art. 6º do Decreto-lei n. 1.790/1980. Noutro vértice, não se pode olvidar que os atos 
regulamentares devem observar não apenas o ato normativo do qual extraem validade imediata, mas 
também devem guardar conformidade com o arcabouço legal sobrejacente. Logo, a IN SRF n. 
139/1989, embora editada para regulamentar a Lei n. 7.713/1988, criou, no que concerne à 
compensação entre exercícios diversos, limitação conflitante com o Decreto-lei n. 1.790/1980, 
invadindo o plano exclusivo da lei. Portanto, o art. 4º, I, da IN SRF n. 139/1989, ao suprimir a 
comunicação entre exercícios diferentes, trouxe inovação limitadora não prevista na lei de regência, 
incorrendo, no ponto, em ilegalidade. REsp 1.628.374 – SP, Informativo de Jurisprudência do STJ n 
665, disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/. 
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1.1.16 Representação. Licitação. Sociedade de Economia mista. Ofensa ao art. 40 da Lei Federal 

nº 13.30/2016 (Lei das Estatais). Medida cautelar para determinar a suspensão de atos 

tendentes a realizar novas contratações, até que seja editado o Regulamento interno de 

Licitações e Contratos.  

1.1.17 Licitação. Fase interna. Pesquisa de preços. Consulta a preços praticados pela 

administração pública. Obrigação legal.  

1.1.18 Licitação. Diligência no Julgamento. Dever da autoridade julgadora. 

1.1.19 Terceirização. Atividades-Fim. Atividades-Meio existentes no plano de cargos e salários. 

Extinção de cargos.  

1.1.20 Reajuste contratual. Prazo decadencial. Direito da administração.  

1.1.21 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Cheque. Terceiro. Prova (Direito). 

1.1.22 Licitação. Art. 18 da Lei nº 8.666/1993. Concorrência para venda de bens imóveis. Valor 

da caução em 5% (cinco por cento) sobre a avaliação do imóvel. Redução do valor. 

Impossibilidade.  

1.1.23 A condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de 

empresas em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que 

comprovada a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na 

proposta de preços. Caso declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do 

referido regime.  

 

1.2. PESSOAL  

1.2.1. Pessoal. Ato sujeito à registro. Alteração. Aposentadoria. 

1.2.2. Pessoal. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de 

horário.  

1.2.3. Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Comprovação. Imposto de renda. 

Declaração de bens e rendas.  

1.2.4. Pessoal. Adicional de insalubridade. Requisito. Jornada intermitente.  

1.2.5. Pessoal. Adicional por tempo de sérvio. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 

estatutário. 

1.2.6. Admissão temporária de pessoal municipal. Funções não temporárias. Decisão recursal 

que influência diretamente no mérito. Legalidade. Registro. Multas. Recomendação.  

1.2.7. Admissão de Pessoal. Legalidade e registro. Determinações para observância do 

disposto na IN nº 142/2018.  



 
1.2.8. Consulta. Solicitação de declaração de vacância no cargo para fins de posse em outro 

cargo público inacumulável. Cômputo do período aquisitivo de férias relativo ao cargo 

anterior.  

1.2.9. Cômputo de verbas de natureza indenizatória e assistencial na apuração da despesa total 

com pessoal.   

1.2.10. Irregularidade em quadro de pessoal da Câmara Municipal – Expedição de Medida 

Cautelar.  

1.2.11. Revisão de Prejulgado. Vice-Prefeitos. Servidores Efetivos. Escolha de Regime. 

Provimento Efetivo. Recebimento de terço de férias e décimo terceiro salários 

obrigatórios. Previsão em lei municipal. Desnecessidade.  

1.2.12. Consulta. Caso concreto. Orientação. Precedentes. Contador. Cargo Público. 

Reenquadramento. Atribuições em dissonância com a prática. Necessidade de 

correlação de atribuições e escolaridade compatíveis com o novo cargo.  

1.2.13. Consulta. Revisão de Prejulgado. Adequação de Prejulgado à jurisprudência do STF e 

TCE/SC. Comissionado. Exoneração. Verbas rescisórias. Direito Constitucional. 

Ausência de vedação legal.  

1.2.14. Acumulação de cargos públicos. Vedação ao tríplice vínculo. Não saneamento das 

irregularidades apuradas. Abertura de Processos de Apuração de Responsabilidade. 

Necessidade de citação do gestor sucessor e dos servidores em situação irregular para 

oportunizar o contraditório e a ampla defesa.  

1.2.15. Pedido de Reconsideração. Concessão de diárias de campo. Impossibilidade de se exigir 

para o procedimento de concessão de diárias de campo o mesmo tratamento jurídico-

formal conferido às diárias de viagens. Conhecimento e provimento parcial do apelo.  

1.2.16. Inspeção. Pedido de reconsideração. Inviabilidade de pagamento concomitante de 

diárias e de refeições. Impossibilidade de exigir-se comprovação documental exauriente 

da despesa referente às diárias concedidas antes da Resolução nº 70/2005-TC. 

Ressarcimento de valores pagos com alimentação. Provimento parcial do recurso.  

1.2.17. Representação. Contratação direta de escritório de advocacia. Ausência de 

demonstração de notória especialização e singularidade. Constitucionalidade da 

expedição de medidas de natureza cautelar no âmbito dos Tribunais de Contas. 

Deferimento de medida cautelar. A suspensão de prazos processuais levada a efeito pela 

Portaria nº 94/2002 – GP/TCE não alcança o cumprimento de medidas cautelares que 

se enquadrem na hipótese de medidas urgentes excepcionadas no art. 1º da referida 

norma.  

1.2.18. Auditoria. Pessoal. Contratação. Ausência de Concurso Público. Terceirização. 

Irregularidade.  

1.2.19. Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 

Ressarcimento administrativo.  

1.2.20. Pessoal. Pensão civil. Menor sob guarda ou tutela. Dependência econômica. Presunção 

relativa. Ônus da prova.  



 
1.2.21. Registro profissional. Conselho Federal de Contabilidade. Conclusão do curso antes da 

alteração promovida pela Lei nº 12.249/2010. Direito adquirido. Exame de suficiência. 

Dispensa. 

1.2.22. Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa pública. Embratur.  

1.2.23. Admissão de Pessoal. Jornada de Trabalho. Setor Privado. Compatibilidade de horário.  

1.2.24. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 

estatutário.   

1.2.25. Adicional de insalubridade. Requisito. Jornada intermitente.  

1.2.26. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. Licença 

prêmio por assiduidade. Emprego Público. CLT.  

1.2.27. Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder Judiciário. Gratificação. Proventos. 

Paridade. 

1.2.28. Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário.  

 

1.3 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  

1.3.1 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Simultaneidade. Requisito. 

1.3.2 Responsabilidade. Delegação de competência. Abrangência. Culpa in vigilando. 

Supervisão.  

1.3.3 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão no dever de prestar contas. 

Débito. Solidariedade.  

1.3.4 Responsabilidade. Natureza jurídica. Abrangência. Dolo. Má-fé. Responsabilidade 

subjetiva. Culpa. Débito.  

1.3.5 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. 

Solidariedade. Execução judicial. CPF. CNPJ.   

1.3.6 Responsabilidade. Convênio. Desvio de objeto. Plano de trabalho. Alteração. Dano ao 

erário.  

1.3.7 Responsabilidade. Prestação de contas. Agente privado. Programa Farmácia Popular do 

Brasil. Solidariedade. Gestor.  

1.3.8 Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Intempestividade. Justificativa. Omissão 

do dever de prestar contas.  

1.3.9 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Omissão no dever de prestar contas.  

1.3.10 Responsabilidade. Convênio. Débito. Nexo de causalidade. Cachê. Recebimento. Artista 

consagrado.  

1.3.11 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Conduta omissiva. Obra paralisada. 

Solidariedade.  

1.3.12 A omissão no dever de prestar contas implica culpa presumida do gestor e, 

consequentemente, a presença de dano ao erário no valor total do contrato.  

1.3.13 É necessária a individualização da conduta praticada para fins de responsabilização no 

âmbito do Tribunal de Contas.  

1.3.14 Prestação de contas de transferência voluntária. Despesas comprovadas por meio de 

recibo simples. Despesa registrada em duplicidade. Documentos e justificativas 



 
apresentadas. Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalvas e expedição de 

recomendação.  

1.3.15 TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta aos jurisdicionados, 

com medidas preventivas e proativas para combater crise econômica causada pelo 

corona vírus.  

1.3.16 Auditoria. Empresa Pública. Transparência. Informações relativas a gastos. Notas 

fiscais. Extrato de conta única. Cessões e permutas de bens. Processos licitatórios. 

Informações sobre empregados públicos.  

1.3.17 Recurso de Reconsideração. Prestação de contas. Notas fiscais fotocopiadas, plano de 

aplicação. Utilização de recursos repassados. Obra visando locação de lojas comerciais. 

Interesse público não atendido.  

1.3.18 Omissão de dever de prestar contas. Imputação a quem efetivamente concorreu. 

Aplicação do princípio da intranscendência das sanções. Solidariedade não presumida.  

1.3.19 Contas anuais de Gestão. Omissão do dever de prestar contas. Prefeito ordenador de 

despesa. Alcance da tese fixada no RE 848.826 do STF. Natureza dos processos de 

Contas de Gestão pressupõe o exame da atuação dos responsáveis na qualidade dos 

ordenadores de despesas, ainda que limitado à aferição de requisitos formais para 

remessa de dados. A omissão na prestação de Contas Anuais de Gestão do Prefeito 

enseja o julgamento pela irregularidade das contas além da emissão e da remessa de 

parecer prévio à Câmara Municipal competente exclusivamente para os fins do artigo 

1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei 

Complementar nº 135/2010. Incidência dos incisos I, II do artigo 2 da Resolução nº 

31/2018 c/c o artigo 16 da Resolução nº 012/2016-TCERN. Possibilidade de imposição 

de obrigações de ressarcimento ao erário e aplicação de sanção.  

1.3.20 Apuração de responsabilidade. Constatação do falecimento do responsável antes da 

decisão. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Autotutela Administrativa. 

Desconstituição da sanção anteriormente imposta.   

1.3.21 Tomada de Contas Especial. Dano não apurado. Graves ilegalidades nos contratos. 

Contas irregulares.  

1.3.22 Tomada de Contas Especial. Gêneros alimentícios. Pregão. Superfaturamento. 

Responsabilidade solidária. Agente público. Empresa contratada. Citação.  

1.3.23 Tomada de Contas. Contrato. Valor real de mercado. Sobrepreço. Empresa. 

Responsabilidade Solidária. Reparação do dano.   

1.3.24 Fiscalização. Designação formal do fiscal. Necessidade de habilitação para o exercício. 

Obrigatórios registros próprios pelos órgãos de fiscalização.  

1.3.25 Responsabilidade. SUS. Débito. Fundo Municipal de Saúde. Ressarcimento. Dispensa. 

Desvio de objeto.  

1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento de responsável. Revisão de ofício. Trânsito em 

julgado. Espólio. Herdeiro. Débito.  

1.3.27 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Caracterização.  

1.3.28 Responsabilidade. Obras e serviços de engenharia. Fiscalização. Atestação. Medição. 

Ordenador de despesa.  



 
1.3.29 Covid-19: transporte intermunicipal e interestadual e competência – 2.  

1.3.30 Covid-19 e pedidos de acesso à informação. 

1.3.31 Covid-19: ADO e fixação de renda temporária mínima. 

 

2 DIREITO CONSTITUCIONAL  

2.1. Competência do TCU. Recomendação. Natureza Jurídica. Determinação. Requisito. 

  

3 DIREITO FINANCEIRO 

3.1  Finanças Públicas. Conselho de fiscalização profissional. Responsabilidade fiscal. 

Empréstimo. Vedação.  

3.2  Representação. Regime especial de precatórios. Inadimplência do Poder Executivo 

Municipal. Desnecessidade de submeter a matéria ao Legislativo no momento da decisão. 

Irregularidade resultará obrigatoriamente na emissão de Parecer Prévio quando a 

apreciação das Contas do Chefe do Poder Executivo. Irregularidade de natureza grave 

passível de aplicação de multa, por ofensa à legislação financeiro-orçamentária. 

3.3     Covid-19 e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

4 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

4.1 Pessoal. Pensão especial de ex-combatente. Vedação. Bene Ofício previdenciário.              

Acumulação. 

4.2     Pessoal. Quintos. Tempo de Serviço. Vantagem opção. Empresa pública. Embratur.  

4.3.   Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário.  

4.4      A partir de 23.10.2019, a fixação de proventos que contenham a Rubrica 151 (Gratificação 

Insalubridade Caráter Transitório) deverá rejeitar a combinação de benefícios e requisitos 

de diferentes modalidades de aposentadoria. 

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

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

feito em diligência para alimentação do SIAP.  

4.6     Revisão de Proventos. Desaverbação de tempo excedente. Registro do ato. 

4.7    Recurso de Revista. Ato de inativação. Agente fiscal reenquadrado no cargo de auditor 

fiscal. Jurisprudência dominante do Tribunal determinando o registro de aposentadorias 

em caso análogos, em atenção aos princípios da confiança, segurança jurídica e da boa-fé. 

Dever de manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência da Corte. 

Provimento.   

4.8  Prejulgado. Intepretação das regras de transição das EC 41/03, 47/05, 71/12 da 

Constituição Federal. Retificação. Aprovação. Enunciados.  

4.9     Alteração jurisprudencial – reflexos no ato de aposentadoria do servidor público municipal 

que realizou mudança irregular de cargo (ascensão funcional).  

4.10    Consulta. Processos concessivos de aposentadoria. Instrução com cópia do diário oficial. 

Ato administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade. 



 
4.11. Aposentadoria. Pensão. Transferência para reserva remunerada. Reforma. Não 

saneamento do ato. Recusa de registro sem aplicação de sanção. Desídia do gestor. 

Aplicação de multa.   

4.12.  Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Sisac. 

4.13.  Aposentadoria. Proventos. Insalubridade VPNI. Contribuição previdenciária.   

4.14.  Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria.  

4.15.  Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. 

Estado-membro. Município.  

4.16. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de 

tempo de serviço.  

4.17. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário.  

 

5    DIREITO PROCESSUAL   

5.1      Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão Multa. Dosimetria. Critério. 

5.2       Direito Processual. Princípios da independência das instâncias. Decisão judicial. Sentença 

penal absolutória. 

5.3      Direito Processual. Citação. Validade. Citação por edital. Endereço. Base de Dados.  

5.4      Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Multa. Valor. Alteração. Recurso.  

5.5      Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Jurisprudência. Alteração.  

5.6.     A condenação do responsável revel deve estar fundamentada em provas que caracterizam 

sua conduta irregular, uma vez que os elementos dos autos são analisados em busca da 

verdade material.  

5.7   No âmbito dos processos de fiscalização que tramitam no TCMRJ, aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos ao julgamento de contas e às providencias a ele relacionadas. 

Quanto aos fatos posteriores à edição a Emenda nº 57/2014 à CERJ, inicia-se a contagem 

a partir do término do exercício seguinte ao da efetiva prestação de contas ou àquele em 

que as contas deveriam ter sido prestadas. Quanto aos fatos anteriores à referida Emenda, 

o termo inicial será a data de 01.01.2017.  

5.8       Denúncia que tem por objeto cobrança de dívida inadimplida. Incompetência do Tribunal 

de Contas, que não se confunde com o órgão jurisdicional. Extinção e arquivamento do 

feito.  

5.9    Prestação de Contas. Ausência de documentos. Contas iliquidáveis. Análise de despesa 

com mais de cinco anos da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 

464/2012.Prescrição de acordo com o art. 111 da Lei Complementar nº 464/2012. 

Arquivamento dos autos.  

5.10 Apreciação de Contas de Gestão. Balancetes e Irregularidades formais. Óbito do 

responsável. Integração ao processo da representante do espólio muitos anos após a 

realização das despesas fiscalizadas. Inviabilidade do exercício do contraditório e ampla 

defesa. Iliquidez meritória quanto às irregularidades de cunho material. Arquivamento dos 

autos.  



 
5.11    Apuração de responsabilidade. Atraso no envio dos relatórios da LRF. Análise da gestão 

fiscal. Desnecessidade de envio de parecer. Reconhecimento da prescrição parcial. 

Afastamento da prescrição intercorrente. Incidência da Súmula 29-TC. Aplicação de 

multa pelo TCE autorizada pela Constituição Federal.  

5.12   Revelia. Efeitos nesta Corte de Contas. Código de Processo Civil. Princípio da Verdade 

Material.  

5.13  Tomada de Contas. Trancamento das Contas. Arquivamento sem julgamento do mérito. 

Diferenciação.  

5.14 Recurso de Revisão. Ação rescisória. Requisito para o cabimento.  

5.15. Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Advogado. Identificação. OAB. Vício 

insanável.  

5.16   Direito Processual. Prova (Direito). Prova emprestada. Inquérito policial.  

5.17   Precatório. Direito de Preferência (art. 100, § 2º, da CF/1988). Reconhecimento, mais de 

uma vez, em um mesmo precatório. Impossibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. DIREITO ADMINISTRATIVO  

 
1.1. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
1.1.1. Contrato Administrativo. Fiscalização. Terceirização. Contratante. Acompanhamento. 

Obrigação. A contratação de empresa para auxiliar a Administração na fiscalização de contratos 

(art. 67 da Lei 8.666/1993) não retira desta a obrigação do acompanhamento, porquanto a função 

do terceiro contratado é de assistência, não de substituição. Acórdão nº 875/2020 – Plenário, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 

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

 

1.1.2. Convênio. Execução financeira. Nexo de Causalidade. Empresa ficta. A contratação de 
empresa de fachada por entidade convenente rompe o nexo de causalidade entre os recursos federais 
repassados e o objeto executado, pela impossibilidade fática de a obra ter sido executada por empresa 
inexistente de fato. Acórdão nº 3564/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3. Licitação. Proposta. Desclassificação. Planilha orçamentária. Proposta de preço. 
Divergência. Lucro. Divergências entre as planilhas de composição de custos e formação de preços 
da licitante e as da Administração, inclusive relativas a cotação de lucro zero ou negativo, não são, 
em princípio, motivo de desclassificação, devendo para tanto haver o exame da exequibilidade da 
proposta, uma vez que as planilhas possuem caráter subsidiário e instrumental. Acórdão nº 
906/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.4. Licitação. Proposta. Pequena empresa. Terceirização. Cessão de mão de obra. Simples 

nacional. A condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de 
empresa em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que comprovada 
a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na proposta de preços. Caso 
declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do referido regime. Acórdão nº 
4023/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.5. Convênio. Conselho de fiscalização profissional. Formalização. Requisito. Regulamento. 
Não há impedimento para a celebração de convênios pelos conselhos de fiscalização profissional, 
desde que amparados e disciplinados em normativos próprios, os quais devem obedecer aos 
princípios que regem a Administração Pública, utilizando os parâmetros definidos pelo Decreto 
6.170/2007 e respectiva regulamentação. Acórdão nº 990/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  
 

1.1.6. Condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de empresa 
em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que comprovada 
a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na proposta de preço. 
Caso declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do referido regime. 
Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou possíveis irregularidades no 
Pregão Eletrônico 15/7070, de 2019, promovido pela Caixa Econômica Federal com vistas à 
“contratação dos serviços de transporte de pessoas e de pequenos volumes ou documentos, para o período de doze meses, 
no âmbito das respectivas unidades localizadas no Ceará e no Rio Grande do Norte”. A representante alegou, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6170.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6170.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 
em síntese, que, diante da necessidade de cessão de mão de obra para a execução dos serviços 
inerentes ao pregão, a empresa vencedora do certame não poderia ter utilizado na sua proposta de 
preços os benefícios do regime tributário diferenciado do Simples Nacional, bem como deveria ter 
apresentado documento comprobatório de sua exclusão desse regime quando da análise de sua 
habilitação, conforme disposto no edital. Em seu voto, o relator reconheceu a irregularidade na 
contratação, enfatizando que a situação analisada ofenderia a vedação fixada pelo art. 17, inciso XII, 
da LC 123/2006, uma vez que a prestação dos serviços se daria por meio da cessão ou locação de 
motoristas disponibilizados pela empresa contratada. Para respaldar seu posicionamento, o relator 
assinalou que a jurisprudência do TCU “estaria firmada no sentido de a licitante não poder usufruir dos 
benefícios tributários desse regime na respectiva proposta de preços, nem durante a execução contratual, além de estar 
obrigada a solicitar a sua exclusão do aludido regime diante da subsequente declaração como vencedora do certame, 
quando a empresa optante pelo Simples Nacional incorrer nas vedações fixadas pelo art. 17 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, (v.g.: Acórdãos 1.113/2018, 341/2012 e 1.627/2011, do Plenário)”. No caso concreto, 
reforçou o relator, “como optante do Simples Nacional, a empresa não somente teria utilizado os benefícios 
tributários desse regime em sua proposta de preços, mas também teria deixado de promover a subsequente exclusão 
desse regime, após ter sido declarada vencedora no certame, podendo essa falha ser verificada a partir do seu registro no 
portal da Receita Federal como atual ‘optante do Simples Nacional’ (consulta em: 3/4/2020)”. Assim, concluiu 
que houve restrição à competitividade no certame licitatório, em ofensa ao princípio constitucional 
da isonomia, pelo fato de a empresa vencedora ter indevidamente usufruído desses benefícios em 
detrimento das demais concorrentes. Nos termos da proposta do relator, o colegiado decidiu 
considerar a representação parcialmente procedente e determinar à Caixa que “abstenha-se de promover 
a discricionária prorrogação do subsequente contrato público derivado do Pregão Eletrônico n.º 15/7070, de 2019, e 
firmado com a empresa, diante das irregularidades detectadas no presente feito, devendo apresentar ao TCU, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva conclusão 
superveniente do novo certame em substituição ao indigitado PE n.º 15/7070, de 2019, dentro do prazo máximo de 
30 (trinta) dias para o encerramento do aludido contrato público, em face da presente ofensa à vedação fixada pelo 
art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e aos princípios da isonomia e da máxima competitividade no 
certame”, devendo ainda a entidade promover “eventual abertura do devido processo administrativo para a 
aplicação da correspondente penalidade em face da infração cometida pela empresa em ofensa à vedação fixada pelo 
art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 15/7070, de 2019”. 
Acórdão nº 4023/2020, Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 389, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm.  
 

1.1.7. No âmbito das empresas estatais, a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante 
comprove possuir inscrição ou visto no conselho regional profissional da unidade federativa 
em que será executado o objeto afronta o disposto nos arts. 37 inciso XXI, e 173, § 1º, inciso 
III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades em licitação realizada pelo Banco do Brasil (sociedade de economia 
mista), cujo objeto era o registro de preços visando à contratação de serviços de engenharia para 
adequações de conservação predial em imóveis de interesse do Banco localizados no Estado de 
Minas Gerais. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência, como critério de 
habilitação, de comprovação de inscrição ou visto de execução de obras/serviços junto ao Crea da 
unidade da federação onde os serviços seriam prestados. Ao apreciar a matéria, o Plenário do TCU, 
por intermédio do Acórdão 1.020/2019, decidiu dar ciência ao Banco que “a exigência, para fins de 
habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional Profissional da Unidade 
Federativa em que será executado o objeto, identificada na Licitação eletrônica 2019/00060, realizada pelo Cesup 
Compras e Contratações - São Paulo (SP), afronta o disposto na jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas da 
União (Acórdão 2.239/2012-TCU-Plenário, Acórdão 348/1999-TCU-Plenário)”. Inconformado, o Banco 
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interpôs pedido de reexame, aduzindo, entre outros argumentos, que: I) “não cabe a aplicação subsidiária 
da Lei 8.666/1993 à Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias”; II) “um dos objetivos precípuos dessa legislação é justamente 
dar uma maior elasticidade na condução das contratações”; III) “a exigência não só se mostra razoável (como garantia 
à administração de que os licitantes estão aptos a executar aquele serviço naquela determinada localidade) como também 
legal, posto que condizente com as normas específicas de regência (no caso, a Lei 5.194/66 e as normas do Confea)”. 
Em seu voto, o relator destacou que o art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016 assim dispõe acerca dos 
requisitos de qualificação técnica nas licitações promovidas pelas empresas estatais: “Art. 58. A 
habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: (...) II - qualificação técnica, restrita a 
parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no 
instrumento convocatório”. Para o relator, esse dispositivo deve ser interpretado conjuntamente com o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, segundo o qual o processo licitatório “somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
Depreende-se, portanto, que “os requisitos de habilitação em licitações públicas devem se ater ao mínimo 
indispensável para garantir que os licitantes detenham condições de adequadamente cumprir o objeto da futura 
contratação Exigências que ultrapassem essas condições restringem indevidamente a competitividade do certame e podem 
afetar a busca da proposta mais vantajosa para a administração pública, com a consequente violação do princípio da 
economicidade”. O relator ressaltou que, “no bojo da Lei 8.666/1993 (arts. 27 a 31), há uma descrição mais 
pormenorizada dos documentos que podem ser exigidos na fase de habilitação. Já no bojo da Lei 13.303/2016, o 
legislador optou por não especificar os documentos exigíveis, permitindo que as empresas fizessem a adaptação necessária 
de acordo com as peculiaridades de suas atuações no mercado”. Ponderou ainda que, não obstante essa maior 
liberdade na escolha dos requisitos de habilitação, há algumas exigências que derivam do 
ordenamento jurídico e são aplicáveis também às contratações no setor privado, entre elas a 
exigência de registro no conselho regional de engenharia, devendo ser atendidos, para tanto, os 
requisitos estabelecidos no art. 12 da Resolução Confea 1.121/2019. Concedido o registro, “supõe-se 
que a sociedade empresária está apta a atuar de acordo com os normativos do sistema Confea/Crea e, portanto, sob 
essa ótica, estaria capacitada a participar de licitações públicas”. Já o visto ou registro subsequente, exigidos 
para que a sociedade empresária execute atividade na circunscrição de outro Crea, “nada acrescentam 
acerca da capacidade técnica da empresa”. E arrematou: “se não é imprescindível para a avaliação da capacidade 
técnica da empresa, de acordo com as normas antes expostas, não é cabível a exigência na fase de habilitação”. Nos 
termos da proposta do relator, o Plenário decidiu dar provimento parcial ao pedido de reexame, 
alterando o teor da ciência dada ao Banco no acórdão recorrido, que passou a ter a seguinte redação: 
“a exigência, para fins de habilitação, de que a licitante comprove possuir inscrição ou visto no Conselho Regional 
Profissional da Unidade Federativa em que será executado o objeto, identificada na Licitação eletrônica 2019/00060, 
realizada pelo Cesup Compras e Contratações - São Paulo (SP), afronta o disposto nos arts. 37, inciso XXI, e 173, 
§ 1º, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016”. Acórdão 739/2020, Informativo 
de Jurisprudência de Licitação e Contratos TCU nº 388, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm.   
 

1.1.8. Deve ser observado o prazo limite de 180 dias, contados do evento danoso, para a execução 
de serviços emergenciais com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Em análise de 
Relatório de Inspeção Ordinária realizado pelo Corpo Instrutivo desta Corte de Contas, concluiu-se 
que contratos celebrados com dispensa de licitação, em razão de suposta situação emergencial, 
tiveram vigência superior ao limite legal de 180 dias. Diante disso, a unidade técnica opinou pela 
emissão de determinação à Jurisdicionada para que elaborasse um Plano de Ação formal, 
estabelecendo datas e responsáveis para revisão dos procedimentos de contratação emergencial. O 
Relator, Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, ressaltou que “na aferição da legitimidade e legalidade 
da contratação emergencial com base no art. 24, IV, pressupõe-se uma situação adversa, calamitosa, 
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decorrente de fato imprevisível e incerto, que exija contratação imediata, por período não superior 
a 180 dias, com intuito de sanar a situação emergencial, eliminando os riscos de dano, à população 
e/ou ao erário. A contratação emergencial não se justifica, tampouco deve decorrer de inércia, de 
falta de planejamento, de desídia administrativa ou omissão do agente público do dever de agir, 
quando conhece previamente a essencialidade e necessidade dos serviços a serem contratados”. 
Dessa forma, esclareceu que “não há mandamento específico que determine quando deve ser a data 
de celebração do contrato emergencial, desde que o término dos serviços ocorra dentro do limite de 
180 dias contados da ocorrência do fato causador da emergência ou calamidade”. Assim, o Relator, 
buscando um alcance mais amplo que a sugestão da Especializada, julgou oportuno determinar que 
“seja dada ciência a todos os órgãos da Administração Municipal para que todas as Jurisdicionadas 
atendam, nos casos de dispensa de licitação fundamentada no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, ao prazo 
limite de 180 dias, contado do evento danoso, para a execução dos serviços emergenciais, conforme 
a literalidade do dispositivo, visando a impedir que os gestores desta municipalidade sejam 
responsabilizados”. O voto foi acompanhado de forma integral pelo Plenário, que decidiu por 
Tomada de Contas Especial com Determinação. Processo nº 40/5297/2015, Boletim 
Jurisprudencial TCMRJ nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=95 
 

1.1.9. A licitude no parcelamento do objeto da licitação deve ser avaliada sempre no caso concreto, 
analisando-se a viabilidade técnica e econômica da fragmentação. Em sede de representação, 
alegou-se, entre outras supostas irregularidades, violação à obrigatoriedade de divisão da licitação 
disposta no art. 23, §1º, da Lei nº 8.666, e no enunciado de Súmula nº 247 do TCU, tendo em vista 
que o objeto licitado se destinava a atender onze Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Ao 
analisar o ponto, o corpo técnico, acompanhado pela Procuradoria Especial, entendeu não haver 
restrição de competição no caso concreto, além de não parecer viável a divisão de itens sugerida pela 
representante, “uma vez que a SME teria que gerir 22 Atas de Registro de Preços referentes ao 
mesmo objeto, com a possibilidade de se ter dezenas de empresas diferentes vencedoras, inclusive 
com diferentes preços, podendo ainda ocorrer perda da economia de escala”. O relator, Conselheiro 
Nestor Rocha, alinhou-se ao raciocínio exposto e, colacionando jurisprudência do TCU no mesmo 
sentido, esclareceu que “o parcelamento, ou não, do objeto da licitação deve ser auferido sempre no 
caso concreto, perquirindo- se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econômica do 
parcelamento e da divisibilidade do objeto”. Entendeu que, no caso, “a jurisdicionada dimensionou 
o custo de administrativo e os reflexos de uma licitação fragmentada, elegendo o melhor modelo 
para o tipo de item adquirido”. Dessa forma, o Plenário, ao acolher o voto do relator, decidiu pela 
improcedência da representação. Processo nº 40/1323/2019, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, 
disponível em: https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=95 
 

1.1.10. Em caso de incerteza da demanda com a utilização do Sistema de Registro de Preços, a 
Administração deve se abster de realizar contratação única do quantitativo total estimado. 
Em análise de contrato derivado de ata de registro de preços cujo objeto é a prestação de serviço de 
oxigenoterapia hiperbárica, a Inspetoria de Controle Externo questionou a assinatura de um só 
contrato pelo valor total da despesa prevista para o serviço. Após diligência para esclarecimento, 
considerou-se que “a Administração optou pelo Sistema de Registro de Preços, que por sua 
característica pressupõe que a execução dos serviços ocorrerá de forma parcelada e que não se tem 
certeza do valor total a ser contratado, a opção da Administração pela celebração do instrumento 
contratual [...], sugere a existência de um contrato para cada demanda”. Ao mencionar cláusulas 
específicas do contrato que apontariam para contratações parceladas, o corpo técnico ressaltou que 
“a administração adotou o Sistema de Registro de Preços, e nesse sistema, a princípio, não haveria 
uma contratação única e total para cada item, pois as demandas seriam parceladas”. O Relator, 
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Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, em consonância com o corpo instrutivo e a Procuradoria 
Especial, entre outras deliberações, votou pela determinação para a jurisdicionada “abster-se, nos 
casos futuros, da contratação do quantitativo total das demandas solicitadas, uma vez que o Sistema 
de Registro de Preços tem por característica a entrega parcelada de bens e serviços devido à incerteza 
da demanda pela Administração”, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros. Processo nº 
40/0486/2018, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=95 
 

1.1.11. Uso de Comissão de Licitação da Prefeitura nas Câmaras Municipais quando o número de 
servidores for inferior a três. Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal 
sobre a possibilidade de o Poder Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura, 
com a aquiescência do chefe do Poder Executivo, quando não houver servidores suficientes no 
órgão. Em seu voto, o Relator asseverou que, com base no art. 51 da Lei nº 8.666/93, as comissões 
de licitação, sejam permanentes ou especiais, devem ser compostas por no mínimo três membros, 
sendo dois deles servidores capacitados e pertencentes ao quadro do órgão da Administração 
responsável pelo certame. Acrescentou que, em consideração às dificuldades dos entes federados de 
menor porte de atenderem as exigências para formação de suas comissões de licitação, o legislador 
estabeleceu a exceção quanto ao número de integrantes no §1º do art. 51 para a modalidade convite. 
O Tribunal Pleno concluiu que a Comissão de Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações 
realizadas pela Câmara Municipal quando o número de servidores do Poder Legislativo for inferior 
a três ou não exista no em seu quadro de pessoal pelo menos dois servidores qualificados para 
participar do procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.666/93. Afirmou que, nessa 
situação, a Comissão de Licitação da Prefeitura deve observar : (a) se foi criada e regulamentada por 
lei, deve haver alteração legislativa prevendo a sua atuação nas licitações da Câmara Municipal; (b) 
se foi criada e regulamentada por ato administrativo, deve haver alteração no seu texto, prevendo a 
atuação nas licitações do Poder Legislativo, caso em que deve haver entre os dois órgãos 
formalização de convênio ou outro ato formal; e (c) se foi criada por lei, mas a sua atuação e 
atribuições estão previstas em ato administrativo, deve haver alterações deste ato, nos termos do 
previsto no subitem anterior. Alertou que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do 
Executivo pela Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, caberá à 
autoridade competente do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da licitação, nos termos 
do inciso VI do art. 43 da Lei nº 8.666/93. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade.  
Acórdão nº 00005/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 

1.1.12. Inexigibilidade de licitação para contratação de assessoria jurídica – singularidade dos 
serviços advocatícios. Representação, com pedido de Medida Cautelar, interposta pelo Ministério 
Público de Contas (MPC), em face de possíveis irregularidades em contrato formulado entre a 
Prefeitura de Quirinópolis e escritório de advocacia. O voto do Relator foi aprovado por maioria, 
com imputação de multa à Prefeita, pela ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado 
em pesquisa prévia de preços de mercado, e existência de celebração de contrato de risco. O Relator 
divergiu da Secretaria de Licitações e Contratos e do MPC no tocante à inexigibilidade de licitação. 
Salientou quanto à edição do Enunciado de Súmula TCMGO nº 08, que admite a inexigibilidade de 
procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com 
base na singularidade dos serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 
da Lei nº 8666/93. Asseverou que a singularidade do objeto deve ser analisada caso a caso, e 
entendeu que na contratação analisada o objeto é único e singular, uma vez que o município conta 
em seu quadro de pessoal com apenas um procurador efetivo e um procurador comissionado. De 
acordo com o Relator, não se pode excluir o poder discricionário do gestor de, excepcionalmente, 
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contratar por meio de inexigibilidade de licitação em casos específicos que demandem estudo mais 
aprofundado, desde que observados os requisitos legais. A Especializada (SLC), o MPC e os 
Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Motta entenderam que a singularidade 
descrita no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 está atrelada aos serviços enumerados no art. 13, 
pois se refere ao objeto contratual e não ao profissional que irá executá-lo, em relação ao qual o 
requisito é que tenha notória especialização, e, quanto ao objeto do contrato em análise, concluíram 
que não seria de natureza singular, o que tornaria possível aos procuradores do município 
promovessem o ajuizamento da demanda judicial objeto da contratação. O Voto foi aprovado, 

vencidos os Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Motta. Acórdão nº 01366/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 

1.1.13. Tomada de Contas Especial. Suspensão de licitação para implantação de sistema de 
videomonitoramento urbano. Denúncia, com pedido de Medida Cautelar, apresentada a este 
Tribunal, relatando a existência de supostas irregularidades em Edital de Tomada de Preços realizado 
pela Prefeitura de Itarumã, objetivando a contratação de empresa para implantação de 
videomonitoramento urbano, com fornecimento de projeto executivo e infraestrutura, aprovação 
na concessionária de energia elétrica e ministrar treinamento com recursos municipais. Pela análise 
dos autos, o Relator decidiu por admitir a Representação e conceder, monocraticamente e inaudita 
altera pars, a tutela de urgência pleiteada pela empresa denunciante, com vistas a suspender a Tomada 
de Preços e todos os atos relacionados ao certame, entendendo que estariam presentes todos os 
pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora). Declarou, neste caso, 
prejudicada a resolução de mérito da denúncia, uma vez que o procedimento licitatório foi revogado 
pelo gestor municipal e entendeu não ser razoável a realização de diligência para maiores 
esclarecimentos. Por fim alertou ao município de Itarumã que nos próximos procedimentos 
licitatórios para contratação de empresa de videomonitoramento urbano observe o inciso IV do art. 
30 da Lei nº 8666/93 c/c o art. 1º da Lei nº 15.985/2007, de modo a exigir registros das licitantes 
na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Voto foi aprovado por unanimidade Acórdão nº 
01379/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
  

1.1.14. Tomada de Conta Especial. Sobrepreço e superfaturamento na aquisição de bens – 
irregularidade na pesquisa de preço. Em Recurso Ordinário foi pleiteada a reforma do Acórdão 
que julgou Irregulares as Constas Tomadas do município de Aparecida de Goiânia e da empresa 
contratada (Pregão Presencial nº 44/2014), havendo, ainda, imputação de débitos e aplicação de 
multas aos responsáveis. O Relator deu provimento parcial ao recurso, mantendo a irregularidade 
das contas tomadas a imputação de débito no valor original, e das multas decorrentes do 
superfaturamento. Entendeu que “a causa ensejadora da Irregularidade das Contas Tomadas foi a 
constatação de superfaturamento das compras de materiais elétricos em razão da divergência entre 
os preços unitários da proposta vencedora com os preços unitários referenciais do orçamento básico 
e do levantamento inicial realizados pela Prefeitura”. Foram analisados, de forma parcelada, a 
conduta e o nexo causal de cada gestor que contribuiu para a irregularidade, ou seja, o 
superfaturamento. Destacou que, inicialmente, no levantamento inicial de preços constava 
“aquisição de relé fotoelétrico NF”, o que, posteriormente, foi alterado para “relé fotoelétrico 
magnético”. Entendeu que o levantamento de preços do item inicialmente definido, e não do item 
efetivamente licitado, torna inútil esta importante etapa de controle de preços das aquisições 
públicas. Excluiu a responsabilidade do Controlador Interno, por restar demonstrado que sua 
omissão não possuiu ligação direta com o sobrepreço. Manteve a Irregularidade das Contas Tomadas 
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e a aplicação de multa, em razão da constatação de irregularidade restritiva à competitividade, com 
exigência de amostras, o que teria resultado em e prejuízos ao conjunto da licitação. Recomendou à 
Administração municipal, no que se refere à fase interna do planejamento das licitações e 
instrumentos convocatórios, que realize cotação de preços dos produtos que serão adquiridos, “sem 
alterações posteriores a fim de ser utilizado como parâmetro para o julgamento da proposta, afinal 
o levantamento inicial de preço constitui etapa essencial do processo licitatório, devendo integrar o 
Termo de Referência ou Projeto Básico, quando exigíveis, desde que amparado em ampla pesquisa 
no mercado, incontestável estimativa de custo e evidencie compatibilidade com os preços de 
referência praticados pela Administração Pública, verificáveis exemplificativamente nos Bancos de 
Preços do setor público e do setor privado”. O Voto foi aprovado por unanimidade.  Acórdão nº 
01373/20. Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 
 

1.1.15. Consulta. Compra de itens que só serão entregues após a quitação. Possibilidade de 
pagamento antecipado, desde que atendidos alguns critérios, em razão de estado de 
emergência e de calamidade pública. O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
formulou, em sede de Consulta a esta Corte de Contas, os seguintes quesitos: a) durante o período 
de emergência de saúde pública de importância internacional e do estado de calamidade pública, é 
possível realizar o pagamento antecipado pela compra de itens que só serão entregues após a 
quitação? b) se sim, até quantos dias antes da entrega o pagamento pode ser antecipado? c) nas 
mesmas condições, o pagamento antecipado pode ser integral? se não, pode ser parcial, a título de 
sinal para garantir a entrega? E em qual percentual? d) é regular a dispensa para a aquisição de itens 
nesses termos, mesmo diante da Súmula n.º 01 deste TCE.RN? Em resposta ao Consulente, o Pleno 
decidiu, à unanimidade, o que segue: “Considerando a Lei Nacional n.º 13.979/2020, a Medida 
Provisória n.º 928/2020, a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal junto a ADI 6357-DF, a 
teoria da transcendência dos motivos determinantes, a dignidade da pessoa humana, a proteção da 
vida e o direito à saúde, além da necessária conformação constitucional entre estes axiomas, o 
propósito de combate ao Covid-19 e a ausência de prejuízos à Administração, é possível realizar o 
pagamento antecipado pela compra de itens que só serão entregues após a quitação, excepcional e 
temporariamente, durante a situação de emergência ensejadora, respeitando-se para tanto a 
jurisprudência firmada sobre a matéria (vg Acórdão 4143/2016 do Tribunal de Contas da União), 
observados os seguintes pressupostos: 1) motivação prévia e exaustiva por parte do ordenador de 
despesa no que tange à fundamentação da necessidade, excepcionalidade, oportunidade e 
conveniência da antecipação; 2) expressa autorização no âmbito das normas editalícias e contratuais 
aplicáveis ao caso concreto; e 3) tempestiva assunção de todas as cautelas imprescindíveis ao 
resguardo do erário, a exemplo do oferecimento de garantias (alcançáveis e executáveis no país da 
contratada), compensações financeiras e penalizações por potenciais prejuízos em detrimento do 
Poder Público contratante, além de eventuais descontos. (...) O ajuste deve ser feito entre o gestor e 
o fornecedor, estando o administrador autorizado a se valer do acordo que lhe proporcione a maior 
rapidez no alcance ao material que se pretende adquirir. (...) Tendo em vista que a Súmula retrata 
apenas a posição do Tribunal de Contas diante de situações ordinárias, distantes da calamidade que 
se vivencia, e considerando que a própria lei pode ter algumas de suas exigências temporária e 
excepcionalmente suspensas, é regular a dispensa para a aquisição de itens que objetivem o combate 
à pandemia do Covid-19, mesmo diante da Súmula n.º 01 do TCE.RN”. Processo nº 100163/2020-
TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo. 
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1.1.16. Representação. Licitação. Sociedade de Economia mista. Ofensa ao art. 40 da Lei Federal 

nº 13.30/2016 (Lei das Estatais). Medida cautelar para determinar a suspensão de atos 
tendentes a realizar novas contratações, até que seja editado o Regulamento interno de 
Licitações e Contratos. Na 7ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas apreciou 
Representação formulada pela Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta - DAI, 
noticiando irregularidade na realização de contratações diretas pela Companhia de Processamento 
de Dados do RN – DATANORTE com base na Lei nº 13.303/16. Pontuou-se que a Lei nº 
13.303/2016, além de estabelecer normas de governança corporativa, define regras e diretrizes para 
licitações e contratos no âmbito de todas as empresas estatais, podendo ser reconhecida como a 
regulamentação que faltava ao art. 173, § 1º, da Constituição Federal de 1988. O art. 40 da Lei nº 
13.303/2016 estipulou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para as empresas públicas e sociedades 
de economia publicassem e mantivessem atualizado regulamento interno de licitações e contratos, 
e, considerando que referida norma foi publicada no Diário Oficial da União de 1º de julho de 2016, 
o prazo já finalizou. Fixou-se prazo para que o gestor promova as alterações exigidas pelo art. 40 da 
Lei das Estatais, e não apenas se abstenha de realizar contratações com base na Lei nº 13.303/2016. 
No que tange à legislação aplicável durante o interregno para cumprimento da obrigação, entendeu-
se que até a edição do regulamento, a DATANORTE deve abster-se de realizar novas contratações. 
Quanto à sugestão do Ministério Público de Contas referente à concessão de prazo para a 
DATANORTE apresentar cronograma para sua liquidação e extinção, destacou-se que a matéria já 
foi versada nos autos do Processo nº 6241/2014. Os Conselheiros decidiram, à unanimidade, assinar 
prazo para que a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento do artigo 40 da Lei nº 13.303/2016, procedendo à 
devida edição e publicação do regulamento interno de licitações e contratos, abstendo-se de realizar 
novas contratações até o cumprimento dessa obrigação. Processo nº 9052/2018 – TC, Informativo 
de Jurisprudência TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo.  
 

1.1.17. Licitação. Fase interna. Pesquisa de preços. Consulta a preços praticados pela 
administração pública. Obrigação legal. O fato de não ter havido sobrepreço e de várias 
empresas terem participado do certame não desobriga a verificação de preços em outras contratações 
com a administração pública. A realização de pesquisas de preços, para a elaboração do orçamento 
básico da licitação, com respaldo apenas em consultas ao setor privado, não atende ao disposto no 
art. 15, inciso V, da Lei nº 8.666/93. Processo nº 230.042.1/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº1/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.1.18. Licitação. Diligência no Julgamento. Dever da autoridade julgadora. Havendo dúvidas sobre 
alguma informação prestada pelas licitantes no certame, deve a autoridade julgadora, 
obrigatoriamente, promover diligência para complementar a instrução, nos termos prelecionados no 
art. 43, §3º, da Lei n° 8.666/93. Processo nº 237.174-9/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº1/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.1.19. Tercerização. Atividades-Fim. Atividades-Meio existentes no plano de cargos e salários. 
Extinção de cargos. Afigura-se ilegal a terceirização na Administração Pública de atividades-fim 
do órgão ou entidade, bem como de atividades-meio que pertençam às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos e salários, salvo se, nessa última hipótese, tiverem sido tomadas 
medidas concernentes à extinção dos cargos que se pretenda transferir para a execução indireta. 
Processo nº 106.988-2/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
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1.1.20. Reajuste contratual. Prazo decadencial. Direito da administração.  O exercício do direito ao 

reajuste contratual é faculdade outorgada ao contratado, não havendo irregularidade em cláusula que 
estipule expressamente prazo para o exercício deste direito, sendo possível, no exercício de sua 
autonomia da vontade, que as partes fixem prazo decadencial convencional, nos termos do art. 211 
do Código Civil, cuja aplicação supletiva é autorizada pelo art. 54 da Lei n° 8.666/93. Processo nº 
244.728-7/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.1.21. Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Cheque. Terceiro. Prova (Direito). O 
pagamento de despesa de convênio realizado por meio de cheque a terceiro, sem vínculo formal 
com a empresa contratada, não constitui, por si só, fator impeditivo ao reconhecimento do nexo de 
causalidade entre os recursos transferidos e as despesas executadas, desde que o conjunto probatório 
existente nos autos permita que se faça a correlação necessária para a caracterização do nexo. 
Acórdão nº 4434/20, Boletim de Jurisprudência TCU n º 308, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.22. Licitação. Art. 18 da Lei nº 8.666/1993. Concorrência para venda de bens imóveis. Valor da 
caução em 5% (cinco por cento) sobre a avaliação do imóvel. Redução do valor. 
Impossibilidade. Na concorrência para a venda de bens imóveis, é vedada, à Administração 
Pública, a fixação de caução em valor diverso do estabelecido no art. 18 da Lei n. 8.666/1993. Dispõe 
o art. 18 da Lei n. 8.666/1993: "Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação 
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da 
avaliação". Da interpretação teleológica do referido dispositivo legal, depreende-se que o legislador 
estabeleceu o valor da caução com intuito de aferir a capacidade econômica da licitante, exigindo-se 
o depósito da garantia, de forma a demonstrar a sua aptidão financeira para garantir a execução do 
contrato. Consabido é que a Administração está vinculada aos ditames legais, subordinando-se o 
administrador ao princípio da legalidade inserido no art. 37 da CF/88. Nesse contexto, verifica-se 
que o valor da caução estabelecido no art. 18 da Lei n. 8.666/1993 visa precipuamente à garantia da 
execução do contrato, sendo vedada, à Administração Pública, a fixação de caução em valor diverso 
do estabelecido em lei. Resp nº 1.617.745-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 669, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

1.1.23. A condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à participação de 
empresas em licitação para prestação de serviços com cessão de mão de obra, desde que 
comprovada a não utilização dos benefícios tributários de tal regime diferenciado na 
proposta de preços. Caso declarada vencedora, a empresa deverá solicitar a exclusão do 
referido regime. Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 15/7070, de 2019, promovido pela Caixa Econômica Federal com vistas 
à “contratação dos serviços de transporte de pessoas e de pequenos volumes ou documentos, para o período de doze meses, no 
âmbito das respectivas unidades localizadas no Ceará e no Rio Grande do Norte”. A representante alegou, em síntese, 
que, diante da necessidade de cessão de mão de obra para a execução dos serviços inerentes ao pregão, a 
empresa vencedora do certame não poderia ter utilizado na sua proposta de preços os benefícios do regime 
tributário diferenciado do Simples Nacional, bem como deveria ter apresentado documento comprobatório 
de sua exclusão desse regime quando da análise de sua habilitação, conforme disposto no edital. Em seu voto, 
o relator reconheceu a irregularidade na contratação, enfatizando que a situação analisada ofenderia a vedação 
fixada pelo art. 17, inciso XII, da LC 123/2006, uma vez que a prestação dos serviços se daria por meio da 
cessão ou locação de motoristas disponibilizados pela empresa contratada. Para respaldar seu 
posicionamento, o relator assinalou que a jurisprudência do TCU “estaria firmada no sentido de a licitante não poder 
usufruir dos benefícios tributários desse regime na respectiva proposta de preços, nem durante a execução contratual, além de estar 
obrigada a solicitar a sua exclusão do aludido regime diante da subsequente declaração como vencedora do certame, quando a 
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empresa optante pelo Simples Nacional incorrer nas vedações fixadas pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 2006, (v.g.: 

Acórdãos 1.113/2018, 341/2012 e 1.627/2011, do Plenário)”. No caso concreto, reforçou o relator, “como 

optante do Simples Nacional, a empresa não somente teria utilizado os benefícios tributários desse regime em sua proposta de 
preços, mas também teria deixado de promover a subsequente exclusão desse regime, após ter sido declarada vencedora no certame, 
podendo essa falha ser verificada a partir do seu registro no portal da Receita Federal como atual ‘optante do Simples Nacional’ 
(consulta em: 3/4/2020)”. Assim, concluiu que houve restrição à competitividade no certame licitatório, em 
ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pelo fato de a empresa vencedora ter indevidamente usufruído 
desses benefícios em detrimento das demais concorrentes. Nos termos da proposta do relator, o colegiado 
decidiu considerar a representação parcialmente procedente e determinar à Caixa que “abstenha-se de promover 
a discricionária prorrogação do subsequente contrato público derivado do Pregão Eletrônico n.º 15/7070, de 2019, e firmado 
com a empresa, diante das irregularidades detectadas no presente feito, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias contados da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para a efetiva conclusão superveniente do novo certame 
em substituição ao indigitado PE n.º 15/7070, de 2019, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias para o encerramento do 
aludido contrato público, em face da presente ofensa à vedação fixada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
e aos princípios da isonomia e da máxima competitividade no certame”, devendo ainda a entidade promover “eventual 
abertura do devido processo administrativo para a aplicação da correspondente penalidade em face da infração cometida pela 
empresa em ofensa à vedação fixada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 2006, no âmbito do Pregão Eletrônico 

n.º 15/7070, de 2019”, Acórdão 4023/2020 Segunda Câmara, Informativo de Licitações e Contratos nº 

389, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.2. PESSOAL 

 

1.2.1.  Pessoal. Ato sujeito à registro. Alteração. Aposentadoria. A ausência de registro do ato inicial 
de concessão de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois, além 
de o benefício previdenciário ainda não ter ser aperfeiçoado no âmbito de TCU, a alteração possui 
natureza acessória à concessão inicial. A alteração deve ser apreciada após ou em conjunto com a 
concessão inicial. Acórdão nº 4232/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.2.  Pessoal. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de 
horário. A existência de vínculos empregatícios junto a entidade do setor privado não configura 
impedimento para investidura em cargo público, nem é hipótese de acumulação de cargos ou 
empregos, mas demanda assegurar que o servidor não exerça atividade incompatível com seu horário 
de trabalho (artigo 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 4269/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

 
1.2.3. Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Comprovação. Imposto de renda. 

Declaração de bens e rendas. A condição de dependente para efeitos fiscais (declaração de ajuste 
anual de imposto de renda) não é bastante para comprovar a efetiva dependência econômica do 
beneficiário da pensão em relação ao instituidor, que deve ser corroborada por outros elementos, 
uma vez que a dependência para fins tributários não se confunde com a dependência econômica 
para fins previdenciários, pois há distinções de natureza, propósito e abrangência entre elas. Acórdão 
nº 4496/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.4. Pessoal. Adicional de insalubridade. Requisito. Jornada intermitente. O caráter intermitente do 

trabalho em condições insalubres não obsta o direito à percepção do respectivo adicional. Acórdão nº 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1113%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7129bb30-947b-11ea-868b-97fa06015914
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A341%2520ANOACORDAO%253A2012/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7129bb30-947b-11ea-868b-97fa06015914
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1627%2520ANOACORDAO%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/%2520?uuid=7129bb30-947b-11ea-868b-97fa06015914
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4023%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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4076/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.2.5. Pessoal. Adicional por tempo de sérvio. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 

estatutário. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na vigência 
do Decreto 31.922/1952 pode ser computado para fins de gratificação de tempo de serviço, desde 
que o servidor tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, 
sendo a este regime vinculado. Acórdão nº 4709/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.6. Admissão temporária de pessoal municipal. Funções não temporárias. Decisão recursal que 
influência diretamente no mérito. Legalidade. Registro. Multas. Recomendação. No que 
tange às contratações de Agentes Comunitários de Saúde tem-se a reforçar que tanto a EC 51/06, 
quanto sua lei regulamentadora – Lei Federal n° 11.350/06 – são claras e impedem a contratação 
temporária de Agentes Comunitários de Saúde, excetuando apenas os casos de combates a surtos 
endêmicos, conforme dispõe o art. 163, da citada lei, não sendo o caso em análise. Durante o 
saneamento processual as justificativas para as contratações temporárias foram sendo modificadas 
de “execução de programas implantados pelo Ministério da Saúde” para “urgência na contratação 
utilizada se dava em razão do levantamento entomológico de Infestação por Aedes Aegypti”. 
Conclui-se que a abertura do Teste Seletivo regido pelo Edital tinha como fundamento ÚNICO a 
execução de programas implantados pelo Ministério da Saúde. Assim, diante do que dispõe o novo 
texto constitucional, que tem aplicabilidade imediata e abarca os Municípios, denota-se a 
impossibilidade de as contratações de Agentes Comunitários de Saúde serem realizadas através de 
forma temporária. Em resumo, qualquer das justificativas dadas pelo Município, seja a constante na 
abertura do certame, seja a trazida no curso da instrução processual a fim de dar ares de legalidade 
para as admissões, não têm o condão de afastar a irregularidade das contratações temporárias para 
as funções ofertadas. Entende-se que o conteúdo da decisão recursal, que influencia diretamente no 
mérito, ao converter a irregularidade do objeto da tomada de contas extraordinária em ressalva 
utilizando como fundamentos: 1) a ausência de servidores suficientes nas áreas afins para justificar 
a contratação emergencial visando evitar a descontinuidade do serviço público; 2) o art. 22 da Lei de 
Introdução às Normas de Direito Brasileiro; 3) a criação de vagas de agentes comunitários de saúde 
e de agentes de combate a endemias, por meio da Lei 2.684/2019; 4) a comprovação de realização 
de atos preparatórios para o preenchimento das vagas de forma permanente, objetivando 
demonstrar uma solução definitiva paras as irregularidades apontadas; e 5) por se tratar de início de 
gestão; acabou por adentrar no mérito da admissão de pessoal, julgando-a legal. Consideram-se 
inaceitáveis as justificativas apresentadas pela parte no que tange ao prazo para encaminhamento da 
documentação do teste seletivo, o apontamento não macula o processo de seleção, acompanha-se a 
instrução processual pela aplicação de multas administrativas. Acórdão nº 473/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 
 

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

1.2.8. Consulta. Solicitação de declaração de vacância no cargo para fins de posse em outro cargo 
público inacumulável. Cômputo do período aquisitivo de férias relativo ao cargo anterior. É 
possível ao servidor público estatutário solicitar a declaração de vacância do cargo por posse em 
outro cargo inacumulável, desde que tal hipótese esteja expressamente prevista, dentre as situações 
que ensejam a vacância, na legislação estatutária a que esteja submetido o referido servidor. Os 
efeitos da declaração de vacância por posse em cargo inacumulável, inclusive no que diz respeito ao 
cômputo do período aquisitivo relativo às férias, devem ser aferidos a partir da análise e interpretação 
do regramento previsto nos estatutos funcionais que disciplinam os cargos de origem e de destino 
do servidor público. Acórdão 627/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

 

1.2.9. Cômputo de verbas de natureza indenizatória e assistencial na apuração da despesa total 
com pessoal.  Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal sobre a 
possibilidade de o Poder Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura, com a 
aquiescência do chefe do Poder Executivo, quando não houver servidores suficientes no órgão. Em 
seu voto, o Relator asseverou que, com base no art. 51 da Lei nº 8.666/93, as comissões de licitação, 
sejam permanentes ou especiais, devem ser compostas por no mínimo três membros, sendo dois 
deles servidores capacitados e pertencentes ao quadro do órgão da Administração responsável pelo 
certame. Acrescentou que, em consideração às dificuldades dos entes federados de menor porte de 
atenderem as exigências para formação de suas comissões de licitação, o legislador estabeleceu a 
exceção quanto ao número de integrantes no §1º do art. 51 para a modalidade convite. O Tribunal 
Pleno concluiu que a Comissão de Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações realizadas pela 
Câmara Municipal quando o número de servidores do Poder Legislativo for inferior a três ou não 
exista no em seu quadro de pessoal pelo menos dois servidores qualificados para participar do 
procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.666/93. Afirmou que, nessa situação, a 
Comissão de Licitação da Prefeitura deve observar : (a) se foi criada e regulamentada por lei, deve 
haver alteração legislativa prevendo a sua atuação nas licitações da Câmara Municipal; (b) se foi 
criada e regulamentada por ato administrativo, deve haver alteração no seu texto, prevendo a atuação 
nas licitações do Poder Legislativo, caso em que deve haver entre os dois órgãos formalização de 
convênio ou outro ato formal; e (c) se foi criada por lei, mas a sua atuação e atribuições estão 
previstas em ato administrativo, deve haver alterações deste ato, nos termos do previsto no subitem 
anterior. Alertou que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do Executivo pela 
Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, caberá à autoridade competente 
do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da licitação, nos termos do inciso VI do art. 43 
da Lei nº 8.666/93. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 00005/20, 
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Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 
 

1.2.10. Irregularidade em quadro de pessoal da Câmara Municipal – Expedição de Medida 
Cautelar. Em Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO, foram informadas possíveis 
irregularidades no âmbito do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Anápolis. Após realização 
de inspeção pela Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), concluiu-se: ter havido nomeações de 
servidores comissionados em detrimento de aprovados em concurso público (burla ao concurso 
público), a existência de desvio de função e a ausência de definição das atribuições dos cargos de 
provimento em comissão em geral. O Relator destacou a existência de um alto quantitativo de 
comissionados na estrutura administrativa e grande quantidade de cargos efetivos vagos. Considerou 
ter havido a violação do disposto nos incisos II e V do art. 37 da CF/88, diante da existência de 
servidores comissionados realizando atividades meramente burocráticas e rotineiras da 
administração, sem qualquer relação com as atribuições de chefia, direção ou assessoramento. 
Observou que a legislação da Câmara Municipal é omissa no que tange às atribuições dos cargos e 
aos requisitos para seus preenchimentos, dificultando o controle quanto ao desvio de função. 
Reconhecida a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, em parcial convergência com 
a SAP e integral concordância com o Ministério Público de Contas, o Relator deferiu Medida 
Cautelar determinando ao Chefe do Poder Legislativo que: (a) se abstenha de lotar servidores 
ocupantes de cargos de provimento em comissão existentes na estrutura da presidência, da mesa 
diretora e dos gabinetes dos vereadores (e demais áreas finalísticas) na estrutura administrativa da 
Câmara Municipal, e de realizar novas nomeações; (b) avalie a necessidade de convocação dos 
aprovados no Concurso Público nº 001/2017, em número suficiente para a composição do quadro 
de servidores da Câmara, em substituição aos comissionados que foram entrevistados e que se 
encontram claramente em desvio de função; e (c) apresente cronograma de substituição dos 
servidores em desvio de função, e, caso opte pela não convocação de aprovados no certame, 
justificar, por escrito, as razões de fato e de direito. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão 
nº 01402/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 
 

1.2.11. Revisão de Prejulgado. Vice-Prefeitos. Servidores Efetivos. Escolha de Regime. Provimento 
Efetivo. Recebimento de terço de férias e décimo terceiro salários obrigatórios. Previsão em 
lei municipal. Desnecessidade. O TCE/SC acrescentou novos itens ao Prejulgado 2196, que 
passou a ter a seguinte redação: “1. Considerando as normas dos artigos 29 e 39 da Constituição 
Federal e a interpretação do Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 650898, onde fixou tese de repercussão geral no sentido de que o pagamento de 
terço de férias e décimo terceiro salário a Prefeito e ao Vice-Prefeito não é incompatível com o 
subsídio em parcela única previsto no § 4º do artigo 39 da Constituição Federal, cabe seguinte 
entendimento quanto ao décimo terceiro subsídio e adicional de um terço de férias aos agentes 
políticos municipais: I. Em relação ao prefeito municipal: [...] I.5. no caso de opção pela remuneração 
de cargo de provimento efetivo, é admitida a percepção de gratificação natalina e do terço 
constitucional de férias, independentemente de previsão na lei municipal que fixa o subsídio dos 
agentes políticos; II. Em relação ao vice-prefeito municipal: [...] II.5. no caso de opção pela 
remuneração de cargo de provimento efetivo, é admitida a percepção de gratificação natalina e 
também será admissível a concessão de adicional de férias em decorrência do exercício de função 
administrativa permanente, independentemente de previsão na lei municipal que fixa o subsídio dos 
agentes políticos; [...]” Trata-se de consulta encaminhada pelo Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, 
questionando sobre a possibilidade de servidor efetivo, eleito para mandato de Vice-Prefeito, receber 
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verbas relativas a décimo terceiro salário e férias, quando fizer a opção pela remuneração do cargo 
efetivo. Segundo o Relator “cumpre salientar que, embora o art. 38, II da Constituição Federal faça 
referência exclusivamente ao cargo de Prefeito, é certo que o Supremo Tribunal Federal, entende 
que o dispositivo se aplica também ao Vice-Prefeito, por analogia”. E complementou: “ademais, a 
integração normativa sequer é necessária, pois a Constituição do Estado de Santa Catarina disciplina 
a matéria, no art. 25, § 1º, dispondo que se aplica a regra da opção pela remuneração do cargo efetivo, 
ao invés do subsídio, também ao Vice-Prefeito".  Assim sendo, o Relator entendeu que a situação 
do Vice-Prefeito encontra-se regulamentada no art. 25, II e § 1º da Constituição do Estado de Santa 
Catarina, de acordo com o qual, o servidor efetivo eleito para o mandato eletivo de Vice-Prefeito 
deverá afastar-se do cargo permanente, podendo optar por receber o subsídio do mandato eletivo 
ou a remuneração do cargo efetivo. O Relator analisou, em seguida, a repercussão da previsão, em 
legislação municipal, Lei nº 2.486/2016, de que Vice-Prefeitos não poderão receber décimo terceiro 
salário, exceto quando em substituição ao Prefeito Municipal por período superior a 30 (trinta) dias: 
“o art. 39, § 3º da Constituição Federal estende aos servidores públicos ocupantes de cargo público 
a garantia de certos direitos trabalhistas, garantidos aos trabalhadores da iniciativa privada, entre eles 
a gratificação natalina (art. 7º, VIII) e o adicional de férias (art. 7º, XVII)”.  O Relator destacou a 
diferença entre o detentor de mandato eletivo do servidor público “enquanto este é remunerado 
através da composição de verbas denominadas genericamente “remuneração”, aquele é remunerado 
exclusivamente por subsídio, que se constitui em uma parcela única (art. 39, § 4º)”.  O Relator 
também observou a “celeuma jurisprudencial sobre a abrangência do art. 39, § 3º consubstanciada 
em saber ser a disposição constitucional incidia somente aos servidores públicos, efetivos ou em 
comissão, ou também aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, nos quais se enquadram 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores”. Informou que o STF, em 2011 no Recurso Extraordinário 
nº 650.898/RS reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à "possibilidade de concessão de 
gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo 
remunerado por subsídio” e em 2017, decidiu pela compatibilidade do subsídio com o pagamento 
de décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pago a todos os trabalhadores e 
servidores. E o Prejulgado 2196 do TCE/SC se adequou a esse entendimento. O Relator explicou 
que “embora esta Corte admita o pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias a 
detentores de mandato eletivo, é preciso que haja previsão em lei do respectivo ente”. O Relator 
destacou que se o servidor efetivo possui a faculdade de optar por determinado regime 
remuneratório – remuneração ou subsídio –, ao fazê-lo estará atraindo toda a carga normativa do 
regime escolhido, ou seja, “optando pelo regime de subsídio, a percepção do décimo terceiro e do 
adicional de férias estará sujeita à previsão em lei que institua o subsídio, conforme já se manifestou 
esta Corte de Contas (itens I.1, I.2, I.3, II.1, II.2 e II.3 do Prejulgado nº 2196). Por outro lado, 
optando pelo regime de remuneração do cargo efetivo, atrairá a regra do art. 39, § 3º da Constituição 
Federal, que garante o pagamento, entre outros direitos previstos no art. 7º, do décimo terceiro 
salário e do adicional de férias”. Por fim, concluiu o Relator: “portanto, o § 1º do art. 3º da Lei 
Municipal nº 2.486/2016 do Município de Guarujá do Sul, que cria restrições ao pagamento do 
décimo terceiro ao Vice-Prefeito, apenas terá aplicação quando o mandatário ingressar diretamente 
no regime de subsídio ou, sendo servidor efetivo, fizer a opção por este regime”. @CON-
19/00868820, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 71, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.12. Consulta. Caso concreto. Orientação. Precedentes. Contador. Cargo Público. 
Reenquadramento. Atribuições em dissonância com a prática. Necessidade de correlação 
de atribuições e escolaridade compatíveis com o novo cargo. O TCE/SC não conheceu de 
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consulta formulada pela Câmara Municipal de Taió acerca da possibilidade de reenquadramento do 
cargo de Contador, cujas atribuições legais estão em dissonância com as funções demandadas na 
prática. Inicialmente o Relator observou que “o consulente questiona situação baseada em fatos 
concretos, desrespeitando o art. 104, inciso II do Regimento Interno deste Tribunal que exige estar 
a consulta relacionada à interpretação de lei ou questão formulada em tese”. Contudo, o Relator 
entendeu que cabe ao TCE/SC orientar o consulente sobre o tema e extraiu explicação dos autos 
CON-09/00489626 (que formou o Prejulgado nº 2015): “A criação ou extinção de cargos se dará 
conforme conveniência da Administração Pública, com vistas a atender o interesse público, mediante 
a verificação de necessidade de servidores em atividades permanentes”. Dos mesmos autos, o 
Relator observou a lição de Bandeira de Mello: “De início cabe estabelecer como regra basilar que a 
investidura em cargo público somente se dá mediante a aprovação em concurso público, ressalvadas 
as nomeações em cargos comissionados declarados em lei de livre nomeação e exoneração, 
conforme o preceituado no artigo 37, II, da Constituição Federal. Desta forma, qualquer 
reestruturação no quadro de servidores que redunde em investidura para cargo de padrão mais 
elevado, que exija grau de escolaridade diversa e superior àquela firmada para o cargo originário, 
bem como atribuições mais complexas e de maiores responsabilidades, esbarra no comando do 
artigo 37, II, da Constituição Federal, independentemente de se tratarem de cargos declarados ou 
não em extinção”. Especificamente sobre enquadramento dos servidores, o Relator extraiu da 
mesma lição: “No reenquadramento dos servidores deve ser observada a correlação de atribuições 
e escolaridade compatíveis com o novo cargo. Inviabilizada a correlação com os novos cargos e não 
havendo interesse da Administração na subsistência dos mesmos, a lei deve declará-los extintos 
quando vagarem, sendo que os novos cargos não providos por correlação serão investidos mediante 
a aprovação em concurso público”.@CON-19/00880951, Informativo de Jurisprudência TCESC 
nº 71, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
 

1.2.13. Consulta. Revisão de Prejulgado. Adequação de Prejulgado à jurisprudência do STF e 
TCE/SC. Comissionado. Exoneração. Verbas rescisórias. Direito Constitucional. Ausência 
de vedação legal. O TCE/SC revogou o item 2 do Prejulgado n. 1452, por não haver amparo legal 
para a vedação nele expressada e por conflitar com as disposições do item 1 do mesmo enunciado e 
com o item 1 do Prejulgado n. 1773, nos termos da Decisão n. 0255/2019 desta Corte de Contas, 
proferida no REP-15/00423618. Trata-se de processo de revisão de prejulgado originado de 
determinação do Tribunal Pleno desta Corte de Contas. Explicou a Relatora que “aquele processo 
tratava de representação sobre suposta irregularidade referente ao recebimento de verbas rescisórias 
por servidores públicos em decorrência de exoneração do cargo comissionado para assumir cargo 
não acumulável no mesmo ente público. Ao instruir aqueles autos, a DAP (Diretoria de Atos de 
Pessoal) destacou que esse procedimento não estaria de acordo como estabelecido no item 2 do 
Prejulgado 1452”. Segundo a Relatora “nos autos do processo n. REP-15/00423618, ressaltei que 
tanto o item 1 do referido Prejulgado, como o item 1 do Prejulgado 1773 reconhecem, como regra 
geral, o direito dos servidores comissionados, estatutários ou não, à percepção das verbas referentes 
às férias e ao décimo terceiro quando da rescisão de seu contrato”. “Por outro lado, defendi que o 
item 2 do Prejulgado 1452 não possuía fundamentos legais, doutrinários ou jurisprudenciais que 
amparariam a proibição do recebimento de verbas rescisórias por servidores públicos em decorrência 
de exoneração do cargo comissionado para assumir cargo não acumulável no mesmo ente público”, 
complementou. Assim sendo, a Relatora informou que “no processo n. REP-15/00423618, proferi 
o voto pela improcedência da representação, por entender que ao servidor que romper o vínculo 
com a Administração lhe assiste o direito à percepção das verbas referentes às férias, ao saldo de 
salário e ao décimo terceiro proporcionais, independentemente do fato de ele assumir ou não novo 
vínculo e do vínculo ser relativo a cargo efetivo ou comissionado”. A Relatora explicou que esse 
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voto foi ratificado pelo Tribunal Pleno, que exarou a Decisão n. 0255/2019, a qual também 
determinou a autuação de processo específico para avaliar o Prejulgado n. 1452 à luz do relatório e 
votos condutores daquela decisão. Portanto, “assim, o servidor público, seja ele efetivo, seja 
comissionado, ao ser exonerado, independentemente do fato de ele assumir ou não novo vínculo, 
lhe assiste o direito à percepção das verbas referentes às férias, ao saldo de salário e ao décimo 
terceiro proporcionais”. Assim sendo, o TCE/SC decidiu “revogar o item 2 do Prejulgado n. 1.452, 
por não haver amparo legal para a vedação nele expressada e por conflitar com as disposições do 
item 1 do mesmo enunciado e com o item 1 do Prejulgado n. 1.773, nos termos da Decisão n. 
0255/2019 desta Corte de Contas, proferida no REP 15/00423618”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator “REVISÃO DE PREJULGADO. DETERMINAÇÃO DO PLENO DO 
TCE/SC. ADEQUAÇÃO DEPREJULGADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DOTCE/SC. 
VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES À EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO 
COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO 
CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. Consoante entendimento exarado pelo Pleno do 
TCE/SC em caso concreto, não há vedação legal ao pagamento proporcional de verbas a que o 
servidor ocupante de cargo de provimento em comissão faria jus em caso de rompimento do vínculo 
com a Administração Pública, mesmo que nova relação funcional seja instituída posteriormente”. 
@CON-19/00958659, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 71, disponível em:  
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.14. Acumulação de cargos públicos. Vedação ao tríplice vínculo. Não saneamento das 
irregularidades apuradas. Abertura de Processos de Apuração de Responsabilidade. 
Necessidade de citação do gestor sucessor e dos servidores em situação irregular para 
oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de 
Contas analisou processo originário do Ofício Circular nº 368/2015, que informou sobre a realização 
de levantamentos nas folhas de pagamentos dos Poderes e órgãos do Estado e Municípios do Rio 
Grande do Norte, referindo-se os presentes autos à situação funcional da Prefeitura Municipal de 
Ceará-Mirim. Em face da omissão do gestor do citado município no dever de adotar providências 
para o saneamento das situações em que foram detectadas a acumulação de mais de dois cargos 
públicos remunerados por parte dos seus servidores, entendeu o Colegiado pela irregularidade da 
matéria, a teor do art. 75, da LOTCE/RN. Na proposta de voto, acolhida à unanimidade, o 
Conselheiro Substituto Relator, Dr. Antônio Ed Santana, divergiu do Corpo Técnico e do MPjTC 
quanto a aplicação de multa no bojo destes autos ao gestor sucessor, em face da necessidade de 
citação do mesmo para o exercício do contraditório e ampla defesa. Verificou, ademais, que os 
servidores mencionados nos autos haviam sido notificados nos respectivos PAD’s, não tendo sido 
comprovada a realização do direito de opção por dois dos três cargos, no intuito de regularizar sua 
situação funcional, entendendo pela determinação de abertura de Processo Autônomo de Apuração 
de Responsabilidade em face de cada um dos que persistem em situação de acumulação ilegal, para 
fins de aplicação de multa com fulcro no art. 107, II, b, da LCE nº 464/2012. Processo nº 
013815/2016 -TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.2.15. Pedido de Reconsideração. Concessão de diárias de campo. Impossibilidade de se exigir 
para o procedimento de concessão de diárias de campo o mesmo tratamento jurídico-formal 
conferido às diárias de viagens. Conhecimento e provimento parcial do apelo. Na 7ª Sessão 
Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou Recurso de Pedido de Reconsideração interposto 
em face do Acórdão nº 99/2009 – TC, segundo o qual concluiu pela irregularidade na concessão de 
diárias no âmbito do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte – DER, no 
exercício de 2001. Preliminarmente, foi reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, quanto à 
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aplicação da multa imposta, com espeque no caput do art. 111 da Lei nº 464/2012. No mérito, foi 
estabelecida a distinção entre diárias de campo e diárias de viagens, à luz do que dispõe o Decreto 
Estadual nº 7293/1978, que regulamentava a concessão de diárias dos servidores do DER à época, 
de modo que se fixou a impossibilidade de conferir ao procedimento de concessão de diárias de 
campo o mesmo tratamento jurídico-formal dado às diárias de viagens, sem prescindir, obviamente, 
dos elementos suficientes que atestem o cumprimento das normas financeiras, bem como quanto à 
sua correta quantificação e destinação. Nesse sentido, o Acórdão nº 246/2014-TC, proferido nos 
autos do processo nº 6281/2003-TC (Pleno). Os Conselheiros decidiram, à unanimidade, julgar pelo 
conhecimento, para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de Pedido de Reconsideração em 
apreço, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação às multas e reduzindo o valor 
do ressarcimento ao erário. Processo nº 006282/2003 – TC, Informativo de Jurisprudência TCERN 
nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo  
 

1.2.16. Inspeção. Pedido de reconsideração. Inviabilidade de pagamento concomitante de diárias 
e de refeições. Impossibilidade de exigir-se comprovação documental exauriente da 
despesa referente às diárias concedidas antes da Resolução nº 70/2005-TC. Ressarcimento 
de valores pagos com alimentação. Provimento parcial do recurso. Na 8ª Sessão Ordinária de 
2020, a 2ª Câmara de Contas analisou Pedido de Reconsideração em face do Acórdão nº 1085/2008–
TC da Primeira Câmara, que concluiu pela irregularidade no pagamento de diárias e de refeições no 
âmbito da Câmara Municipal de Santa Cruz. Restou consignado, no voto condutor, que não se pode 
exigir comprovação documental exauriente da despesa atinente à diária, uma vez que tal dever 
somente foi normatizado no âmbito do Tribunal a partir da Resolução nº 07/2005-TC, contudo, 
reputou inadmissível a concessão discricionária de diárias, sem qualquer justificativa, ou, mesmo, 
com indicativo de desvio de finalidade, para fins de complementação remuneratória. Precedentes: 
processos nº 16377/2002-TC, nº 8955/2004-TC, nº 16774/2002-TC, nº 3568/1997 – TC. À 
unanimidade, o Colegiado julgou pelo conhecimento, para, no mérito, dar parcial provimento ao 
recurso de Pedido de Reconsideração. Processo nº 08710/1997 – TC, Informativo de Jurisprudência 
TCERN nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.2.17. Representação. Contratação direta de escritório de advocacia. Ausência de demonstração 
de notória especialização e singularidade. Constitucionalidade da expedição de medidas de 
natureza cautelar no âmbito dos Tribunais de Contas. Deferimento de medida cautelar. A 
suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 94/2002 – GP/TCE não 
alcança o cumprimento de medidas cautelares que se enquadrem na hipótese de medidas 
urgentes excepcionadas no art. 1º da referida norma. Na 10ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª 
Câmara de Contas analisou Representação ofertada pela Diretoria de Administração Municipal – 
DAM apontando irregularidades na contratação direta de escritório de advocacia pela 
municipalidade, para recuperação de diferenças do FPM não repassadas ao Município, e retificação 
da base de cálculo das futuras transferências. Foi verificada a revogação da Inexigibilidade nº 
05/2018, com posterior contratação direta com o mesmo escritório e a mesma finalidade 
(Inexigibilidade 06/20218), razão pela qual não foi reconhecida a perda do objeto da Representação. 
Destacou-se a constitucionalidade da expedição de medidas de natureza cautelar no âmbito dos 
Tribunais de Contas. Verificou-se a ausência da demonstração nos autos da notória especialização, 
da singularidade do serviço, bem assim da inadequação da prestação dos serviços pelos integrantes 
do Poder Público municipal. Ressaltou-se que o Projeto de Lei nº 4.489/20192 – que incluía o artigo 
3º-A ao Estatuto da OAB para considerar que “os serviços profissionais de advogado são, por sua 
natureza, técnicos e singulares, quando comprovada notória especialização” –, foi objeto de veto 
total pelo Presidente da República, esse ainda pendente de apreciação pelo Congresso Nacional, de 
modo que a natureza singular dos serviços advocatícios deve ser aferida no caso concreto. Destacou, 

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo


 
o relator, que a atividade deveria ser desempenhada por servidor do quadro, admitido mediante 
prévia realização de concurso público, na esteira do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 
conforme entendimento sumulado no Tribunal no enunciado da Súmula n.º 28-TCE. Foi assinalado 
que uma possível contratação de assessoria específica para ajuizar demanda relativa à base de cálculo 
do FPM, em razão do descumprimento dos requisitos previstos no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, 
não poderia ocorrer por inexigibilidade de licitação, mas por processo licitatório concorrencial 
normal. Fumus boni iuris e perículum in mora restaram caracterizados. Consignou-se, ademais, que a 
suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-GP/TCE não alcança o 
cumprimento de medidas cautelares que se enquadrem na hipótese de medidas urgentes 
excepcionadas no art. 1º da referida norma. Ao final, foram concedidas medidas cutelares 
consistentes na concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a suspensão dos efeitos da 
Inexigibilidade da Licitação nº 06/2018 e dos atos dela decorrentes, devendo o município abster-se 
de realizar qualquer pagamento decorrente da contratação; na determinação para que os processos 
judiciais eventualmente ajuizados pelo contratado sejam imediatamente assumidos pela Procuradoria 
do Município, na hipótese de suspenção ou anulação do contrato; na imposição de multa diária ao 
gestor no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso do descumprimentos das medidas 
determinadas; além do prazo de 20 dias para que o município envie documentos pertinentes à 
contratação em referência. O Colegiado da Câmara julgou, à unanimidade, pela concessão das 
medidas cautelares impostas, nos termos do voto condutor. Processo nº 09614/2018 – TC, 
Informativo de Jurisprudência TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.2.18. Auditoria. Pessoal. Contratação. Ausência de Concurso Público. Terceirização. 
Irregularidade.  A realização de concurso público posterior, ainda que denote a intenção da 
Administração em se adequar às normas constitucionais que regem a admissão de pessoal no serviço 
público, não tem o condão de elidir as irregularidades verificadas nas terceirizações efetuadas até 
então, quando concernente à terceirização de serviços inerentes a servidores do quadro permanente, 
em detrimento da realização de concurso público. Processo nº 818.105-1/15, Boletim de 
Jurisprudência TCE RJ nº 01/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

 

1.2.19. Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 
Ressarcimento administrativo. É vedada a acumulação de cargo de professor em regime de 
dedicação exclusiva com outro cargo público ou com qualquer atividade remunerada de caráter não 
eventual, independentemente de compatibilização de horários; sendo exigível, assegurado o direito 
à ampla defesa e ao contraditório, a devolução dos valores irregularmente percebidos durante a 
acumulação. Acórdão nº 4995/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.20. Pessoal. Pensão civil. Menor sob guarda ou tutela. Dependência econômica. Presunção 
relativa. Ônus da prova. Na concessão de pensão civil a menor sob guarda, há presunção relativa 
(juris tantum) de dependência econômica entre o instituidor e o beneficiário, que pode ser afastada 
caso sejam apresentadas pela Administração provas que descaracterizem a relação de dependência à 
época do óbito do instituidor. Acórdão nº 4443/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.21. Registro profissional. Conselho Federal de Contabilidade. Conclusão do curso antes da 
alteração promovida pela Lei nº 12.249/2010. Direito adquirido. Exame de suficiência. 
Dispensa. É dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em contabilidade 

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
https://www.tce.rj.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 
formados anteriormente à promulgação da Lei n. 12.249/2010 ou dentro do prazo por ela previsto. 
A implementação dos requisitos para a inscrição no conselho profissional surge no momento da 
conclusão do curso. Assim, é dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em 
contabilidade formados anteriormente à promulgação da Lei n. 12.249/2010 ou dentro do prazo 
por ela previsto. Desse modo, nos casos de conclusão do curso de técnico em contabilidade em data 
anterior à vigência da Lei n. 12.249/2010, há que se reconhecer a existência de direito adquirido à 
inscrição perante o respectivo conselho de classe, ainda que o pedido de registro junto ao órgão 
tenha ocorrido posteriormente à data prevista na lei supracitada. AgInt no REsp 1.830.687-RS, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 669, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

1.2.22. Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa pública. Embratur. O tempo de 
exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à edição da Lei 
8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa pública, não é computável 
para fins de incorporação de “quintos” (art. 62 da Lei 8.112/1990) ou pagamento da vantagem 
“opção” (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8º da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 
929/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.23. Admissão de Pessoal. Jornada de Trabalho. Setor Privado. Compatibilidade de horário. A 
existência de vínculos empregatícios junto a entidades do setor privado não configura impedimento 
para investidura em cargo público, nem é hipótese de acumulação de cargos ou empregos, mas 
demanda assegurar que o servidor não exerça atividade incompatível com seu horário de trabalho 
(art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 4269/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 
 

1.2.24. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime estatutário. 
O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na vigência do Decreto 
31.922/1952 pode ser computado para fins de gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor 
tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime 
vinculado. Acórdão nº 4709/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
 

1.2.25. Adicional de insalubridade. Requisito. Jornada intermitente. O caráter intermitente do 
trabalho em condições insalubres não obsta o direito à percepção do respectivo adicional. Acórdão 
nº 4076/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 
 

1.2.26. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. Licença 
prêmio por assiduidade. Emprego Público. CLT. O tempo de serviço prestado no exercício de 
empregos de confiança sob regime celetista, com fulcro no art. 2º do Decreto 77.242/1976, antes da 
transposição de regime jurídico autorizada pelo art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990 é computável para 
fins de concessão das vantagens adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Acórdão nº 
4398/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
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1.2.27. Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder Judiciário. Gratificação. Proventos. Paridade. 
A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS (art. 17, § 3º, da Lei 11.416/2006) tem natureza 
individual e deve ser paga apenas na atividade a servidores que participam do programa de reciclagem 
anual oferecida pelo órgão, não sendo possível sua extensão aos inativos em nome do princípio da 
paridade. Acórdão nº 4454/20, Boletim de Pessoal TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.28. Prova de concurso público: legalidade e controle pelo Judiciário.  A Primeira Turma retomou 
julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança em que se 
pretende o reconhecimento da ilegalidade do gabarito definitivo atribuído a item (1) de prova de 
concurso público para provimento do cargo de analista judiciário do Superior Tribunal Militar 
(STM). A agravante sustenta que o entendimento firmado no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 
da repercussão geral) não implica óbice ao provimento do recurso, em virtude de se estar diante de 
controle de legalidade do concurso público, insuscetível de ser enquadrado como incursão 
jurisdicional indevida em matéria de reserva da Administração (Informativo 965). Em voto-vista, o 
ministro Alexandre de Moraes acompanhou a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio e 
deu provimento ao agravo. Entendeu que a hipótese dos autos é de flagrante ilegalidade, pois a 
resposta colocada no gabarito da questão é totalmente contrária ao texto constitucional. De acordo 
com a resposta considerada correta no certame, qualquer juiz, até de primeira instância, pode 
indeferir mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do STM. Contudo, a 
competência para tanto é do plenário do STM. A banca examinadora cometeu um erro básico e 
ignorou a análise do requisito da competência, previsto na Constituição e na lei. Em seguida, o 
ministro Roberto Barroso pediu vista dos autos. 
(1) Item 116: “Situação hipotética: Determinado juiz indeferiu mandado de segurança por verificar 
que o pedido visava impugnar ato praticado pelo presidente do STM, estando tal ato sujeito a recurso 
administrativo com efeito suspensivo. Assertiva: Nessa situação, agiu corretamente o juiz.” RMS 
36231AgR/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 975, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Prova%20de%20
concurso%20p%C3%BAblico:%20legalidade%20e%20controle%20pelo%20Judici%C3%A1rio%2
0%E2%80%93%202 
 
 

1.3. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 

1.3.1 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Simultaneidade. Requisito. É possível a aplicação 
concomitante das multas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei 8.443/1992 ao mesmo responsável quando 
os fatos motivadores de cada penalidade são distintos. Acórdão nº 4269/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

1.3.2. Responsabilidade. Delegação de competência. Abrangência. Culpa in vigilando. Supervisão. 
A delegação de competência não implica delegação de responsabilidade, competindo ao delegante a 
fiscalização dos atos de seus subordinados, especialmente em situações nas quais, pela importância do 
objeto e pela materialidade dos recursos envolvidos, a necessidade de supervisão não pode ser 
subestimada. Acórdão nº 4269/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.3.3. Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão no dever de prestar contas. Débito. 

Solidariedade. Não cabe a atribuição de débito solidário ao prefeito que, embora omisso quanto à 
obrigação de prestar contas em razão de a vigência do convênio adentrar o seu mandato, não geriu 
qualquer parcela dos recursos transferidos. Nesse caso, as contas do prefeito sucessor são julgadas 
irregulares, com a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 
4461/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.4 Responsabilidade. Natureza jurídica. Abrangência. Dolo. Má-fé. Responsabilidade subjetiva. 

Culpa. Débito. A responsabilidade dos jurisdicionados perante o TCU é de natureza subjetiva, 

caracterizada mediante a presença de simples culpa stricto sensu, sendo desnecessária a caracterização 

de conduta dolosa ou má-fé do gestor para que ele seja instado a ressarcir os prejuízos que tenha 

causado ao erário. Acórdão nº 4485/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 

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

 

1.3.5 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Débito. 
Solidariedade. Execução judicial. CPF. CNPJ.  Na hipótese de dano ao erário envolvendo 
empresa de natureza jurídica individual, apenas o proprietário deve ser responsabilizado pelo débito, 
uma vez que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo seus bens particulares pelas 
dívidas decorrentes da atividade empresarial. Contudo, de forma a ampliar a busca pelos bens na fase 
de execução, devem ser apostos, no acórdão condenatório, os números do CPF e do CNPJ ao lado 
do nome do empresário individual. Acórdão nº 4508/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
306, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.3.6 Responsabilidade. Convênio. Desvio de objeto. Plano de trabalho. Alteração. Dano ao erário. 

A alteração do plano de trabalho sem a anuência do órgão repassador, mas que resulte na aplicação 
dos recursos na finalidade pactuada e na consecução dos objetivos do convênio, configura desvio de 
objeto, insuficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência de dano ao erário. Acórdão nº 4066/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.7 Responsabilidade. Prestação de contas. Agente privado. Programa Farmácia Popular do 
Brasil. Solidariedade. Gestor. A pessoa jurídica que participa do Programa Farmácia Popular do 
Brasil (PFPB) assume a gestão de recursos públicos, submetendo-se à obrigação de prestar contas, 
conforme disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e sujeitando-se a eventual 
responsabilização em solidariedade com seus administradores, caso configurado o mau uso dos 
recursos geridos, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei Maior. Acórdão nº 4777/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

1.3.8 Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Intempestividade. Justificativa. Omissão do 
dever de prestar contas. A apresentação da prestação de contas após a citação do responsável pelo 
TCU, sem atenuantes que justifiquem o atraso, porém com elementos que comprovem a boa e 
regular aplicação dos recursos, permite a exclusão do débito, mas não elide a omissão inicial, cabendo 
o julgamento pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Acórdão nº 4704/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 
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1.3.9 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Omissão no dever de prestar contas. Existe relação de 

subordinação entre as condutas de não comprovação da aplicação dos recursos e de omissão na prestação de 
contas, sendo a primeira consequência da segunda, o que enseja, na ocorrência das duas irregularidades, afastar 

a aplicação da multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, e fazer prevalecer a multa do art. 57 da mesma 

lei. Acórdão nº 4710/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.10 Responsabilidade. Convênio. Débito. Nexo de causalidade. Cachê. Recebimento. Artista 
consagrado. Na contratação de profissional do setor artístico com recursos de convênio, é indevida a 

exigência de recibo ou documento congênere que comprove o efetivo recebimento do cachê pelo artista ou 
seu representante exclusivo como condição para o reconhecimento do nexo de causalidade, quando o termo 

de convênio não contempla tal exigência. Acórdão nº 4363/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.11 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Conduta omissiva. Obra paralisada. 
Solidariedade. A omissão do prefeito sucessor em concluir obra paralisada em gestão anterior, 
havendo recursos financeiros do convênio disponíveis para tal finalidade, ou em adotar as medidas 
pertinentes para resguardar o erário enseja sua responsabilização solidária por eventual débito 
decorrente da não conclusão do objeto conveniado. Acórdão nº 4382/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 
1.3.12 A omissão no dever de prestar contas implica culpa presumida do gestor e, 

consequentemente, a presença de dano ao erário no valor total do contrato. Em processo de 
análise de Contrato de Gestão, verificou-se que houve omissão no dever de prestar contas, uma vez 
que a Jurisdicionada não apresentou relatórios de fiscalização atestando o adequado emprego dos 
recursos públicos e os resultados obtidos na execução contratual. O Corpo Instrutivo, acompanhado 
pelo Secretário Geral de Controle Externo, sugeriu a citação da Jurisdicionada, bem como de seu 
representante legal, por entender presente dano ao erário, tendo em vista a ausência de prestação de 
contas. O Relator, Conselheiro Luiz Antonio Guaraná, em concordância com o Corpo Instrutivo, 
salientou que “a omissão no dever de prestar contas implica culpa presumida do gestor e, 
consequentemente, a ocorrência de débito no valor total do contrato”, mencionando jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União (TCU) no mesmo sentido. Dessa forma, o Plenário, ao acolher 
integralmente o voto, decidiu pela citação dos gestores. Processo nº 40/4302/2016, Boletim 
Jurisprudencial nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf 
 

1.3.13 É necessária a individualização da conduta praticada para fins de responsabilização no 
âmbito do Tribunal de Contas. Em sede de recurso de reconsideração, foi suscitada reforma de 
decisão plenária de aplicação de multa. Após a Secretaria Geral de Controle Externo opinar pela 
admissibilidade do recurso, o Corpo Instrutivo asseverou que “a decisão atacada não avalia de modo 
individualizado a conduta praticada pela recorrente, levando-se em conta os deveres que lhes foram 
atribuídos, o nexo de causalidade e a sua culpabilidade, para fins do exercício pleno da ampla defesa 
e do contraditório”. A Procuradoria Especial endossou o entendimento do corpo técnico, 
esclarecendo ser necessário “que a prova indique a existência de todos os elementos objetivos e 
subjetivos descritivos da norma penal e também da inexistência de qualquer elemento capaz de 
excluir a culpabilidade e a pena, ou seja, deveria haver prova de que o agente citado praticou uma 
conduta típica e culpável”. Acrescentou que o ônus probatório é do autor da tese que propõe a 
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denúncia, bem como que deve ser concedido o benefício da dúvida ao acusado caso não haja provas 
acusatórias suficientes, com base no princípio da presunção de inocência. O Relator, Conselheiro 
José de Moraes Correia Neto, admitiu o recurso, conferindo-lhe efeito suspensivo. No mérito, votou 
em consonância com o corpo instrutivo e a Douta Procuradoria Especial. O Plenário, ao acolher 
integralmente o voto, decidiu pelo conhecimento do recurso de reconsideração e, no mérito, pelo 
seu provimento, reformando a decisão anteriormente proferida. Processo nº 40/1300/2019, Boletim 
Jurisprudencial nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf 
 

1.3.14 Prestação de contas de transferência voluntária. Despesas comprovadas por meio de recibo 
simples. Despesa registrada em duplicidade. Documentos e justificativas apresentadas. 
Falhas formais. Pela regularidade das contas com ressalvas e expedição de recomendação. O 
Município e a Escola Municipal esclareceram que as despesas foram erroneamente indicadas como 
“material para manutenção de bens móveis”, quando deveriam ser enquadradas em “outros serviços 
de pessoa física”, bem como juntaram cópia dos referidos recibos da execução de serviço. Outrossim, 
a Entidade asseverou que “realmente foi feito uso dos serviços, mas por falta de conhecimento da 
direção anterior foi pago em recibo simples e não RPA, mas os serviços foram realizados e entendeu-
se que a entidade tomou conhecimento do caso e não fará mais pagamentos em recibos comuns neste 
tipo de serviço” Tendo-se em conta que as despesas executadas e comprovadas por meio de recibo 
simples são coerentes com o plano de trabalho proposto pela entidade, referentes ao pagamento de 
“manutenção de bens imóveis”, não há indícios de que os serviços não foram prestados, acompanha-
se os pareceres uniformes pela ressalva do item. A então Diretoria de Análise de Transferências 
apontou em sua análise preliminar a existência de dois pagamentos para uma despesa única. A 
Municipalidade e a APP informaram que efetivamente houve a indicação incorreta no SIT e que a 
despesa foi lançada em duplicidade, contudo, que Entidade ao perceber o erro tentou excluí-la, porém, 
por se tratar de despesa realizada em exercício anterior, o SIT não permitiu a referida exclusão. 
Assevera, ainda que foi indicado no SIT o referido erro e que não houve movimentação financeira em 
duplicidade, conforme é possível observar no extrato bancário da conta corrente do convênio. Com 
efeito, é possível observar o efetivo erro no lançamento da despesa e a impossibilidade de correção 
do SIT após o encerramento do exercício, razão pela qual é possível considerar regular o item, sem a 
necessidade de ressalva do mesmo. Em relação a ausência de certidões na formalização, tratando-se 
de impropriedade de natureza formal, entende-se que tal item pode ser relevado, haja vista que não 
foi constatada nenhuma impropriedade relevante que possa macular a presente prestação de contas. 
Por esse motivo, aliás, acompanha-se o parecer da Unidade Técnica no sentido de que deve ser 
imposta recomendação aos jurisdicionados, com fulcro no art. 244, §1º do Regimento Interno, para 
que observem as exigências da Resolução nº 28/2011 e da Instrução Normativa nº 61/2011. Acórdão 
nº 584/20, Boletim de Jurisprudência TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.3.15 TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta aos jurisdicionados, com 
medidas preventivas e proativas para combater crise econômica causada pelo coronavírus. 
Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do 
Ministério Público de Contas, dispondo sobre medidas preventivas e proativas a serem tomadas 
pelosjurisdicionados em face dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia do coronavírus 
(COVID-19).  Tal medida adveio após o reconhecimento do estado de calamidade pública em todo o 
território goiano, declarado pelo Decreto Legislativo nº 501, de 25/3/2020, e em observância ao art. 
65 da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece mecanismos de atenuação dos critérios e limites 
nela fixados. Foram considerados, também, os termos da Resolução Conjunta 
ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB nº 01, expedida aos Tribunais de Contas, para 
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a adoção de medidas recomendadas uniformemente. Recomendou-se aos jurisdicionados que: (a) 
ampliem a transparência, de modo a manter as informações disponíveis em seus portais, uma vez que 
a realização de despesas baseadas no decreto de calamidade pública pode dar ensejo a operações 
ilegítimas; (b) permaneçam alimentando as bases de dados do TCMGO, no que se refere às licitações 
e contratos, despesas e receitas, dentre outras, na periodicidade regrada; (c) publiquem os atos 
excepcionais para evitar questionamentos futuros; (d) mantenham o fornecimento de merenda escolar 
durante todo o período da quarentena e enquanto durar a paralisação das aulas nas escolas municipais, 
consoante o disposto na Lei nº 13.987/20, com aplicação por analogia do Decreto Estadual nº 
9.643/20, se legislação vindoura não determinar de outra forma; e (e) deem preferência à aquisição de 
bens e serviços das micro e pequenas empresas. Aos Prefeitos e Gestores em geral, recomendou-se: 
(f) a imediata implantação de instância de governança no âmbito do Poder Executivo municipal, com 
a participação de especialistas nas searas da economia e das finanças públicas, para reavaliar as despesas 
fixadas e as receitas estimadas na LOA; (g) a elaboração de Plano de Contingenciamento de Despesas, 
contendo, além daqueles passíveis de serem adiados, descontinuados ou reduzidos, todos os atos ou 
dispêndios, com os respectivos valores monetários, que deverão ser objeto de abstenção ou restrição 
ao mínimo necessário, justificadamente; (h) a publicação, em sítio oficial específico na internet, de 
todas as informações previstas no § 3º do art. 8º, da Lei nº 12.527/11, além do nome do contratado, 
o número de sua inscrição na RFB, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 
ou aquisição, independentemente do número de habitantes do município; (i) realizar revisão cautelosa 
do calendário anual de eventos públicos promovidos pelos municípios, a exemplo de festejos 
tradicionais e religiosos ou competições esportivas, adotando-se medidas de postergação ou 
cancelamento, tendo em vista a duração ainda desconhecida do cenário de calamidade decorrente da 
pandemia e da potencialização da disseminação do vírus em aglomerações; (j) observar, na 
contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da emergência, as cautelas consignadas na 
Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME, especialmente quanto à oportuna identificação de receitas e 
despesas relacionadas ao combate à pandemia; (k) envidar esforços para fortalecer o planejamento das 
contratações públicas, com especial atenção aos objetos contratuais que podem ser cancelados ou 
excluídos; (l) notadamente em relação aos contratos administrativos envolvendo prestação de serviço, 
que sejam mantidas, na medida do possível, as atividades de fiscalização da execução e gestão 
contratual, e que sejam estabelecidos os objetivos a serem buscados na execução de cada contrato, 
levando em consideração a essencialidade do serviço, a economicidade e o impacto socioeconômico 
para a empresa e para a sociedade. Ainda, foi sugerida a constituição de comissão técnica para 
identificar os contratos cujo cumprimento de obrigações possa ser prejudicado diretamente pela 
pandemia, e buscar o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, abstendo-se 
de aplicar sanções contratuais em razão da inexecução contratual que possa ser fundada unicamente 
em evento de força maior caracterizado; e (m) nas contratações emergenciais para aquisição de bens, 
serviços e insumos em combate à COVID-19, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, deve-
se buscar estimativas depreços utilizando-se de métodos confiáveis; motivar a relação entre o objeto 
contratual e o atendimento da situação de emergência; justificar os valores contratados, especialmente 
se superiores aos praticados no mercado; e dar imediata publicidade nos termos do item (h). Concluiu-
se que a natureza orientativa desta Recomendação não isenta os jurisdicionados de responsabilização 
futura por consequências que poderiam ser mitigadas ou eliminadas caso, tempestiva e coerentemente, 
as medidas ora sugeridastivessem sido implementadas. Recomendação Conjunta nº 01/2020. 
TCMGO e MPC/TCMGO 14/3/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível 
em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 

 
 

1.3.16 Auditoria. Empresa Pública. Transparência. Informações relativas a gastos. Notas fiscais. 
Extrato de conta única. Cessões e permutas de bens. Processos licitatórios. Informações 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf


 
sobre empregados públicos. O TCE/SC fez determinações à Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri para divulgar, de forma ativa, no Portal da 
Transparência, informações relevantes, inclusive, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos 
e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a possibilitar a gravação e facilitar a análise 
das informações, com acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados 
e legíveis por máquina e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com a Companhia para tratar de assuntos relativos ao acesso à informação, além de 
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Também determinou a disponibilização 
anual para consulta pública, na sede da empresa, de exemplar contendo a quantidade de pedidos de 
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 
solicitantes, o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, o rol das informações que 
tenham sido desclassificadas como sigilosas. Trata-se de Auditoria in loco realizada na Epagri, com 
o objetivo de apurar o cumprimento da legislação de Acesso à Informação pelas empresas estatais, 
no período de 2016/2017. Inicialmente, o Relator observou se as seguintes perguntas foram 
esclarecidas: “1. As estatais divulgam de forma ativa as informações mínimas previstas na legislação? 
2. O portal da transparência das estatais cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei de Acesso à 
Informação? 3. As Empresas possuem em suas sedes Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 
(transparência passiva)? 4. Os Serviços de Informações ao Cidadão presentes nas estatais garantem 
a população o acesso à informação, atendendo ao estabelecido na Lei? 5. As estatais viabilizaram 
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso à informação por meio de seus sítios oficiais 
na internet (criação do e-SIC)? 6. O Decreto Estadual nº 1048/12, que regulamentou a Lei Federal 
nº 12.257/11 (Lei de Acesso à Informação) contrariou as normas gerais estabelecidas pela referida 
Lei, restringindo o pleno exercício do direito de acesso à informação?”. O Relator destacou as Leis 
n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei Complementar n. 131/2009 (altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal), Lei n. 13.303/2016, Lei Estadual 15.617/2011, no Decreto Estadual n. 
1.048/2012 e a Instrução Normativa TC n. 20/2015, e observou que “a equipe de auditoria analisou 
o cumprimento dos dispositivos legais que tratam da transparência ativa, dos requisitos do Portal da 
Transparência da unidade, e da transparência passiva”. Da mesma forma, analisou que não há 
divulgação no Portal da Transparência da Epagri das seguintes informações: a) notas fiscais e cópias 
da guia de depósito, transferências ou cheques utilizados no reembolso de valores despendidos por 
agentes públicos; b) informações relativas aos gastos com cartões corporativos, operações 
financeiras de qualquer natureza, controle de estoque (listas de entradas e saídas de mercadorias), 
extrato da Conta Única, perdão de dívidas, moratórias, concessões de isenções, benefícios fiscais e 
subvenções de forma agrupada, preferencialmente em ordem cronológica, divididos por mês e ano; 
c) informações concernentes aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos resultados; d) 
justificativas para realização das contratações diretas; e) informações relativas às verbas de 
representação, verbas de gabinete e reembolsáveis de qualquer natureza, de forma agrupada, 
preferencialmente em ordem cronológica, divididos por mês e ano; e) dados gerais acerca de projetos 
e obras para acompanhamento pela sociedade; f) informações relativas a cessões, permutas e doações 
de bens, e a publicação extemporânea (12 meses após a publicação dos valores nominais) dos atos e 
contratos que impliquem em risco à segurança pública de forma agrupada, preferencialmente em 
ordem cronológica, divididos por mês e ano; g) informações relativas à prestação de contas de gestão 
de forma completa; h) respostas às perguntas mais frequentes da sociedade, através de menu 
contendo a nomenclatura dos itens de navegação Respostas às perguntas mais frequentes e que a 
empresa crie link remetendo para as áreas em que estão contidas essas informações para facilitar a 
sua localização pela população; i) relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de 
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como, informações genéricas sobre os 
solicitantes; h) informações previstas nos arts. 8º, incisos III e V, 10, parágrafo único, e 86, § 1º, 
todos da Lei n. 13.303/16. Ainda destacou a necessidade da criação, na seção denominada “Portal 



 
da Transparência” das categorias: “empregados públicos e prestadores de serviços; valores referentes 
às verbas de representação, verbas de gabinete e reembolsáveis de qualquer natureza; gastos com 
cartões corporativos; operações financeiras de qualquer natureza; extrato da Conta Única de cada 
Poder ou entidade; licitações em andamento; controle de estoque: listas de entradas e saídas de 
mercadorias; contratos referentes à obras, serviços, aluguéis e congêneres; cessões, permutas e 
doações de bens; perdão de dívidas, moratórias, concessões de isenções, benefícios fiscais e 
subvenções; orçamento de cada Poder do Estado; Publicação extemporânea, e disponibilize as 
informações de forma agrupada, preferencialmente em ordem cronológica, divididas por mês e ano”. 
Da mesma forma, o Relator salientou a necessidade da criação, no “Portal da Transparência” da 
Epagri, de “menu contendo itens de navegação para disponibilização de “notas fiscais e cópias da 
guia de depósito, transferências ou cheques utilizados no reembolso de valores despendidos por 
agentes públicos”. O Relator não vislumbrou, todavia, impedimento legal para que o Serviço de 
Informação ao Cidadão do Governo seja compartilhado entre os diversos órgãos e entidades do 
Estado de Santa Catarina, pois, de acordo com o seu entendimento, “o que a LAI determina é que 
o Serviço de Informação ao Cidadão seja criado em todos os órgãos e entidades do poder público, 
mas não veda o compartilhamento na forma que o fez o Governo”. Por fim, extrai-se da ementa do 
voto do Relator: “AUDITORIA NA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E 
EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA – EPAGRI. CUMPRIMENTO DA 
LEGISLAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI N. 12.527/2011. LEI COMPLEMENTAR 
N. 131/2009. LEI ESTADUAL N. 15.617/2011. DECRETO ESTADUAL N. 1.048/2012. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS N. 20/2015. Considerando a não 
implementação na íntegra das disposições relativas à transparência ativa e passiva e aos requisitos do 
Portal Transparência, compete à unidade adotar as providências para complementação das medidas 
identificadas pela Diretoria Técnica de modo a garantir à sociedade na sua integralidade a 
transparência e acesso às informações públicas”. @RLA-18/00191470, Informativo de 
Jurisprudência TCESC nº71, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 

1.3.17 Recurso de Reconsideração. Prestação de contas. Notas fiscais fotocopiadas, plano de 
aplicação. Utilização de recursos repassados. Obra visando locação de lojas comerciais. 
Interesse público não atendido. O TCE/SC reconheceu o Recurso de Reconsideração interposto 
pela Associação de Professores e Funcionários da FUCRI, contudo manteve na íntegra a decisão 
recorrida, proferida nos autos n. PCR-13/00713159, referente à prestação de contas de recursos 
transferidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma para reforma e 
ampliação da sua sede associativa. Sobre as notas fiscais apresentadas na prestação de contas, o 
Relator entendeu que “é possível que as notas fiscais da prestação de contas sejam admitidas na 
forma de fotocópias, desde que seja possível identificar com segurança as informações, o que não é 
o caso em análise, motivo pelo qual a irregularidade apurada permanece inalterada. No tocante à 
irregularidade de comprovar despesa com documento inidôneo, o recorrente afirmou não houve 
qualquer rasura na nota fiscal n. 0248 da empresa [...], estando apta para comprovar o material e 
serviços prestados, de acordo com o preço praticado no mercado. De outro lado, a Diretoria Técnica 
reforça a existência de rasura na referida nota fiscal e como foi apresentada a fotocópia do citado 
documento, como elemento subsidiário da comprovação da despesa, não é possível verificar a 
veracidade dos fatos”. Assim sendo o Relator entendeu que “a irregularidade constatada por este 
Tribunal deve permanecer sem alteração”. Quanto as despesas realizadas em consonância com o 
Plano de Aplicação, o Relator verificou que, “tanto na auditoria realizada em in loco pelos técnicos 
deste Tribunal, como nos documentos juntados pelos responsáveis, foi a construção/reforma de um 
imóvel contendo lojas, lotérica, clube do sushi e outras, cujos espaços estão sendo comercializados, 
ou seja, o plano de ação não informava que a obra incentivada pelo Estado visava à locação de salas 
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comerciais. Salienta-se que no espaço visitado pelos auditores fiscais de controle externo [...], no qual 
há o emprego de recurso público em sua construção, não funciona a sede da Associação, mas tão 
somente salas comerciais para locação, nas quais estão estabelecidos restaurantes, lanchonetes e uma 
lotérica da Caixa Econômica Federal [...]”. Assim, concluiu o Relator “que a decisão deste Tribunal 
não merece reparos quanto à imputação de débito na decisão recorrida, pois constatou-se na 
auditoria deste Tribunal que os recursos foram empregados de forma a propiciar a “locação de 
espaços comerciais”, mas isso não consta deforma explícita no Plano de Aplicação”. E ainda que “é 
certo que se houvesse esse registro talvez o repasse de recursos não fosse aprovado, porquanto não 
cabe ao Estado a celebração de convênios com pessoas jurídicas de direito privado para a 
construção/ampliação de centros comerciais, com lojas para aluguel”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “questiona-se o atendimento do interesse público quando se verifica, na 
auditoria in loco e na prestação de contas da pessoa jurídica de direito privado, que os recursos foram 
utilizados na construção/reforma de um imóvel contendo lojas, lotérica e restaurantes e o Plano de 
Ação não informou expressamente que o objeto da obra incentivada pelo Estado direcionava-se a 
salas comerciais para locação. Acrescente-se, ainda, a existência de deficiências nas notas fiscais 
comprobatórias da despesa, justificando, por isso, o julgamento irregular da Prestação de Contas 
com imputação de débito”. @REC-18/00062408, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 71, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 
 

1.3.18 Omissão de dever de prestar contas. Imputação a quem efetivamente concorreu. Aplicação 
do princípio da intranscendência das sanções. Solidariedade não presumida. A 1ª Câmara 
decidiu, à unanimidade, condenar à multa pela conduta omissiva que implicou a inviabilização da 
prestação de contas de gestão relativamente à competência de 2016 da Prefeitura Municipal de 
Itajá/RN. A Relatora destacou que o mandatário não conseguiu prestar contas pois o antecessor não 
possibilitou a efetivação dos mecanismos de transparência, fato pelo qual noticiou não ter 
conseguido acesso aos documentos da gestão passada, que foi motivo pelo qual colacionou cópia da 
notícia-crime contra o sucedido. A Relatora destacou que o caso em questão não era similar ao 
relatado por esta no processo 3126/2018 pois, em que pese também ter ocorrido conduta omissiva, 
não houve o imbróglio de sucessores e formalização de notícia-crime. A Relatora também asseverou 
que “a imputação da consequente e objetiva sanção pecuniária a quem contribuiu – efetivamente - 
no sentido da conduta omissiva deve observar os comandos insertos no art. 22 §§1º e 2º da LINDB”. 
Considerou, ainda, com base no princípio da intranscendência subjetiva das sanções, não ser 
coerente aplicar multa pela tese da solidariedade. “O Supremo Tribunal Federal pátrio já se 
posicionou no sentido de abraçar o mencionado princípio jurisprudencialmente (informativo 
791/2015). Ademais, a solidariedade não se presume. Decorre de lei ou da vontade das partes (art. 
265 da regra substantiva civil nacional). Como se trata de direito penal administrativo, a 
responsabilização deve ser subjetiva (inteligência do art. 19 do DL 2848/1940).” (Processo nº 
003061/2018-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.3.19 Contas anuais de Gestão. Omissão do dever de prestar contas. Prefeito ordenador de 
despesa. Alcance da tese fixada no RE 848.826 do STF. Natureza dos processos de Contas 
de Gestão pressupõe o exame da atuação dos responsáveis na qualidade dos ordenadores 
de despesas, ainda que limitado à aferição de requisitos formais para remessa de dados. A 
omissão na prestação de Contas Anuais de Gestão do Prefeito enseja o julgamento pela 
irregularidade das contas além da emissão e da remessa de parecer prévio à Câmara 
Municipal competente exclusivamente para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 
Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. 
Incidência dos incisos I, II do artigo 2 da Resolução nº 31/2018 c/c o artigo 16 da Resolução 
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nº 012/2016-TCERN. Possibilidade de imposição de obrigações de ressarcimento ao erário 
e aplicação de sanção. Na 7ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou a omissão 
quanto à prestação de Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN, 
referente ao exercício de 2016. Consignou-se que a tese fixada pelo STF no RE n.º 848.826 não 
alterou a competência das Cortes de Contas para o julgamento das contas de gestão dos chefes dos 
poderes executivos municipais, na condição de ordenadores de despesas, limitando-se a estabelecer 
a competência das Casas Legislativas Municipais somente para deliberar sobre a elegibilidade ou 
inelegibilidade dos agentes políticos municipais, enquanto ordenadores de despesas, quando tiverem 
suas contas de gestão rejeitadas pelos Tribunais de Contas. Foi fixado o entendimento de que a 
remessa de dados e informações pertinentes às Contas Anuais de Gestão dos Prefeitos, atuando 
como ordenadores de despesas, em descumprimento dos requisitos formais estabelecidos em lei e 
regulamentos, configura omissão no dever de prestar contas, dando ensejo ao julgamento pela 
irregularidade das contas, além da emissão de parecer prévio, a ser encaminhado à Câmara Municipal, 
exclusivamente para os fins do disposto no art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 
64/1990, alterado pela Lei Complementar 135/2010. Destacou o relator que, ainda que não sejam 
apreciados propriamente processos de despesas no âmbito das Contas Anuais de Gestão, tal espécie 
processual, por sua natureza, implica no exame da atuação dos responsáveis na qualidade de 
ordenadores de despesa, inclusive em se tratando de Prefeito Municipal, sendo que a decisão tomada 
pelo STF no RE 848.826 condiciona a inelegibilidade do Prefeito à deliberação da Câmara Municipal, 
com a necessidade emissão do parecer prévio nestes casos, a teor da Resolução TCE/RN nº 
31/2018. Consignou-se que o julgamento do Chefe do Executivo municipal, em processos dessa 
natureza, dá ensejo, inclusive, à possibilidade da imposição de obrigações de ressarcimento ao erário, 
sem que necessariamente sejam examinados os processos de despesa. A emissão e remessa de 
parecer prévio à Câmara Municipal, nas hipóteses de omissão, tem por fundamento o disposto no 
art. 2º da Resolução nº 31/2018 c/c o art. 16 da Resolução nº 012/2016. Os Conselheiros decidiram, 
à unanimidade, julgar pela desaprovação da matéria, nos termos do artigo 75, II, da Lei 
Complementar Estadual nº 464/2012, com a aplicação de multa ao responsável, no valor de R$ 
15.403,63 (quinze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e três centavos), em razão da omissão 
verificada; bem como a concessão de prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de que o atual prefeito da 
municipalidade possa sanar a irregularidade detectada, com o envio das Contas Anuais de Gestão 
em referência; a manutenção da suspensão do fornecimento da Certidão de Adimplência junto ao 
Tribunal de Contas, enquanto permanecer a situação de inadimplência; a remessa de cópias da 
decisão ao Ministério Público Estadual, além da emissão de parecer prévio para instrumentalizar o 
julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei 
Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010, em face do 
descumprimento do art. 16 da Resolução n° 012/2016, nos termos da Resolução nº 31/2018. 
Processo nº 003074/2018 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.3.20 Apuração de responsabilidade. Constatação do falecimento do responsável antes da 
decisão. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Autotutela Administrativa. 
Desconstituição da sanção anteriormente imposta.  Na 9ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 
de Contas analisou processo de Apuração de Responsabilidade instaurado em face da omissão no 
envio de informações ao SIAI-DP pela Prefeitura Municipal de Pedro Velho, já apreciada por esta 
Corte de Contas, tendo sido imposta multa à gestora responsável. Verificou-se, posteriormente, que 
a então gestora havia falecido antes do julgamento do feito, tendo o MPjTC opinado em parecer 
pelo reconhecimento da extinção da punibilidade e pela desconstituição da multa imposta. Segundo 
doutrina e jurisprudência uníssonas e entendimento firme deste Tribunal de Contas, os débitos 
relativos às multas têm caráter personalíssimo, não podendo passar da pessoa do responsável, a teor 

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo


 
do disposto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal. Diante disso, foi reconhecida a extinção da 
punibilidade da gestora e desconstituída a sanção pecuniária imposta, com base no princípio da 
autotutela da Administração Pública, que encontra esteio na Súmula 473 do STF. Processo nº 
1110/2019 -TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 
 

1.3.21 Tomada de Contas Especial. Dano não apurado. Graves ilegalidades nos contratos. Contas 
irregulares. Apesar de não ser possível a comprovação de dano ocorrido nos contratos, por meio 
da tomada de contas especial, instaurada por determinação desta Corte, as ilegalidades constatadas 
nos atos revelam-se como grave infração às normas legais, ensejando o julgamento da tomada de 
contas pela irregularidade, com fundamento no art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar 
nº 63/90. Processo nº 116.396-3/18, Boletim de Jurisprudência TCE RJ nº 1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.3.22 Tomada de Contas Especial. Gêneros alimentícios. Pregão. Superfaturamento. 
Responsabilidade solidária. Agente público. Empresa contratada. Citação. Sendo detectado 
dano ao Erário, deverão ser responsabilizados, solidariamente, o agente público e o particular 
contratado, que tenham contribuído para a ocorrência do dano, nos termos do art. 17, inciso I, da 
Lei Complementar nº 63/90. Processo nº 115.755-6/13, Boletim de Jurisprudência TCE RJ nº 1/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.3.23 Tomada de Contas. Contrato. Valor real de mercado. Sobrepreço. Empresa. 
Responsabilidade Solidária. Reparação do dano.  Sociedade empresária deve responder 
solidariamente pelo dano ao Erário, tendo em vista que, ao se beneficiar do valor superestimado 
elaborado pelo órgão público contratante, mesmo tendo conhecimento mais preciso do real valor 
de mercado do objeto licitado, também contribuiu para a contratação com valores acima do 
mercado. Processo nº 217.561-8/12, Boletim de Jurisprudência TCE RJ nº 1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 
 

1.3.24 Fiscalização. Designação formal do fiscal. Necessidade de habilitação para o exercício. 
Obrigatórios registros próprios pelos órgãos de fiscalização. A designação formal de 
responsável para a fiscalização da execução do contrato é norma positivada no caput do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93. A simples declaração de execução do serviço pela própria empresa por óbvio não 
tem o condão de substituir documentos que constatem o exercício da atividade fiscalizatória por 
profissionais habilitados da Administração. Processo nº 200.396-2/18, Boletim de Jurisprudência 
TCE RJ nº 1/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

 

 
1.3.25 Responsabilidade. SUS. Débito. Fundo Municipal de Saúde. Ressarcimento. Dispensa. 

Desvio de objeto. No caso de desvio de objeto no uso de recursos do SUS transferidos fundo a 
fundo, se a irregularidade tiver ocorrido durante a vigência de plano de saúde plurianual já encerrado, 
o TCU pode dispensar a devolução dos valores pelo ente federado ao respectivo fundo de saúde, 
em razão de a exigência ter o potencial de afetar o cumprimento das metas previstas no plano local 
vigente (art. 20 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lindb); cabendo, contudo, a imposição de multa ao 
gestor responsável e o julgamento pela irregularidade de suas contas, uma vez que a prática de desvio 
de objeto com recursos da saúde constitui violação à estratégia da política pública da área definida 
nas leis orçamentárias. Acórdão TCU nº 1045/20,  BJ do TCU nº 308, disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativo

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 38 de 57 

 

1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento de responsável. Revisão de ofício. Trânsito em 
julgado. Espólio. Herdeiro. Débito. O TCU pode rever de ofício acórdão condenatório para 
afastar multa aplicada a responsável falecido, caso o óbito tenha ocorrido após a citação válida, 
mas antes do trânsito em julgado da decisão. O espólio ou os sucessores, caso tenha havido a 
partilha, passam a responder pelo ressarcimento do dano ao erário, até o limite do patrimônio 
transferido. Acórdão TCU nº 4991/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível 
em:  https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.27 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Caracterização. Para fins de responsabilização 

perante o TCU, considera-se erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 – Lindb) aquele que 

pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal ou que pode ser evitado por pessoa 
com nível de atenção aquém do ordinário, decorrente de grave inobservância de dever de cuidado. 
Acórdão TCU nº 4447/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em:  

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

1.3.28 Responsabilidade. Obras e serviços de engenharia. Fiscalização. Atestação. Medição. 
Ordenador de despesa.  A atestação da execução de serviços de engenharia desacompanhada 
de boletins de medição, com base apenas em documentos produzidos pela própria empresa 
contratada, constitui irregularidade apta à responsabilização do fiscal do contrato, 
independentemente da caracterização de dano ao erário. A autorização de pagamento sem os 
referidos boletins atrai também a responsabilidade do ordenador de despesas. Acórdão TCU nº 

4447/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 308, disponível em:  

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

1.3.29 Covid-19: transporte intermunicipal e interestadual e competência – 2. O Plenário, em 
conclusão de julgamento e por maioria, concedeu parcialmente medida cautelar em ação direta 
de inconstitucionalidade para: i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no 
art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, da Lei 13.979/2020 (1), a fim de excluir estados e municípios da 
necessidade de autorização ou de observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação 
conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser 
precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a 
locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade 
federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada 
ente federativo. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra dispositivos da Lei 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19) (Informativo 975). O 
colegiado entendeu que a União não deve ter o monopólio de regulamentar todas as medidas 
que devem ser tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o papel primordial de coordenação 
entre os entes federados, mas a autonomia deles deve ser respeitada. É impossível que o poder 
central conheça todas as particularidades regionais. Assim, a exclusividade da União quanto às 
regras de transporte intermunicipal durante a pandemia é danosa. Não se excluiu a possibilidade 
de a União atuar na questão do transporte e das rodovias intermunicipais, desde que haja 
interesse geral. Por exemplo, determinar a eventual interdição de rodovias para garantir o 
abastecimento mais rápido de medicamentos, sob a perspectiva de um interesse nacional. 
Todavia, os estados também devem ter o poder de regulamentar o transporte intermunicipal 
para realizar barreiras sanitárias nas rodovias, por exemplo, se o interesse for regional. De igual 
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modo, o município precisa ter sua autonomia respeitada. Cada unidade a atuar no âmbito de 
sua competência. O Tribunal alertou que municípios e estados não podem fechar fronteiras, 
pois sairiam de suas competências constitucionais. Além disso, firmou que os Poderes, nos três 
níveis da Federação, devem se unir e se coordenar para tentar diminuir os efeitos nefastos da 
pandemia. Em seguida, salientou não ser possível exigir que estados-membros e municípios se 
vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para tomar atitudes de combate à 
pandemia. Contudo, no enfrentamento da emergência de saúde, há critérios mínimos baseados 
em evidências científicas para serem impostas medidas restritivas, especialmente as mais graves, 
como a restrição de locomoção. A competência dos estados e municípios, assim como a da 
União, não lhes confere carta branca para limitar a circulação de pessoas e mercadorias com 
base unicamente na conveniência e na oportunidade do ato. A emergência internacional não 
implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem 
contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. O colegiado compreendeu que o inciso 
VI do art. 3º da mencionada lei precisa ser lido em conjunto com o Decreto 10.282/2020. 
Assim, as medidas de restrição devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada 
do respectivo órgão de vigilância sanitária ou equivalente. Ao final, consignou que se impende 
resguardar a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos pelos entes federados no 
âmbito do exercício das correspondentes competências constitucionais. Vencido o ministro 
Marco Aurélio (relator), que referendou o indeferimento da medida liminar. Para o relator, as 
alterações adversadas promovidas pelas Medidas Provisórias 926/2020 e 927/2020 devem ser 
mantidas até o crivo do Congresso Nacional. Salientou que o tratamento da locomoção de 
pessoas tinha de se dar de forma linear. Quanto ao § 1º do art. 3º da referida lei (2), entendeu 
que tudo recomenda a tomada de providências a partir de dados científicos, e não conforme 
critério que se eleja para a situação. Sobre o art. 3º, § 7º, II, o ministro Marco Aurélio avaliou 
inexistir situação suficiente à glosa precária e efêmera, no que esta poderia provocar 
consequências danosas, nefastas em relação ao interesse coletivo. Vencidos, em parte, os 
ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiram parcialmente a medida cautelar, para 
conferir interpretação conforme ao inciso II do § 7º do art. 3º da Lei 13.979/2020, que 
condiciona a atuação dos gestores locais à autorização do Ministério da Saúde, a fim de explicitar 
que, nos termos da regra constitucional que preconiza a descentralização do Sistema Único de 
Saúde, e desde que amparados em evidências científicas e nas recomendações da Organização 
Mundial da Saúde, estados, municípios e DF podem determinar as medidas sanitárias de 
isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáveres. (1) Lei 
13.979/2020: “Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, dentre outras, as seguintes medidas: (...) VI – restrição excepcional e temporária, 
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
por rodovias, portos ou aeroportos de: (...) b) locomoção interestadual e intermunicipal; (...) § 
6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (...) § 7º As medidas 
previstas neste artigo poderão ser adotadas: (...) II – pelos gestores locais de saúde, desde que 
autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput 
deste artigo; ou (...) (2) Lei 13.979/2020: “Art. 3º (...) § 1º As medidas previstas neste artigo 
somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as 
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.” ADI nº 6343 MC-Ref/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 976, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo976.htm 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo976.htm
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1.3.30 Covid-19 e pedidos de acesso à informação. O Plenário referendou medida cautelar em 

ações diretas de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do art. 6º-B da Lei 13.979/2020 
(1), incluído pelo art. 1º da Medida Provisória (MP) 928/2020, atos normativos que dispõem 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19). O colegiado esclareceu que a 
Constituição Federal de 1988 (CF) consagrou expressamente o princípio da publicidade como 
um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública no âmbito dos três Poderes. À 
consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do 
Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e 
criminal. Observou que o princípio da transparência e o da publicidade são corolários da 
participação política dos cidadãos em uma democracia representativa. Essa participação 
somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica 
das diversas opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes. A publicidade e a 
transparência são absolutamente necessárias para a fiscalização dos órgãos governamentais. O 
Tribunal entreviu ser obrigação dos gestores prestar melhor ainda as informações num 
momento em que as licitações não são exigidas para a compra de inúmeros materiais, em virtude 
do estado de calamidade. Realçou que o acesso a informações consubstancia verdadeira garantia 
instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange debater assuntos 
públicos de forma irrestrita, robusta e aberta. Dessa maneira, a publicidade específica de 
determinada informação somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim 
determinar. Salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta 
transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos arts. 5º, XXXIII 
e LXXII, e 37, caput, da CF (2). Em sede de cognição sumária, o Plenário concluiu que o 
dispositivo em debate transformou a regra constitucional de publicidade e transparência em 
exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a 
toda sociedade. Pretendeu-se restringir o livre acesso do cidadão a informações que a CF 
consagra. O ministro Roberto Barroso acrescentou que, na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação), existem válvulas de escape para situações emergenciais. Estão descritas no art. 11, 
notadamente no inciso II, que permite, na hipótese de impossibilidade fática, justificativa pela 
qual a informação não foi prestada. (1) Lei 13.979/2020: “Art. 6º-B. Serão atendidos 
prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei 12.527, de 2011, 
relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta 
Lei. § 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos 
ou nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de 
quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de: I – acesso 
presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou II – agente público ou setor 
prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de emergência de que 
trata esta Lei. § 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento 
no disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for 
encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto 
Legislativo 6, de 20 de março de 2020. § 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra 
negativa de resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 1º. § 
4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a 
informações de que trata o art. 10 da Lei 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema 
disponível na internet. § 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos 
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527, de 2011.” 
(2) CF: “Art. 5º (...) XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
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seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (...) LXXII – conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de 
dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; (...) Art. 
37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”. ADI 6351 MC-Ref, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 975, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-
19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o  
 

1.3.31 Covid-19: ADO e fixação de renda temporária mínima. O Plenário, por maioria, julgou 
prejudicado pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se 
pleiteava a fixação de renda temporária mínima para fazer frente à pandemia ligada ao novo 
coronavírus (Covid-19). Na inicial, sustentava-se que cabia ao Governo Federal propor, em 
favor dos mais necessitados, ante a fragilidade econômica decorrente das restrições à 
locomoção e ao exercício de atividades remuneradas tidas como não essenciais, medidas 
voltadas a assegurar a alimentação, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 
Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, entendeu cabível a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão. Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio (relator), que 
a reputou inadequada. Ressaltou que, quando a ação foi ajuizada, havia incurso no Congresso 
Nacional medida destinada a criar essa renda que acabou, por fim, sendo criada de forma 
temporária. No mérito, prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso que declarou o prejuízo 
da ação, uma vez que foi aprovado, pelo Congresso Nacional, o auxílio emergencial e, 
consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido. Vencido, nesse aspecto, o ministro 
Edson Fachin, que deu prosseguimento à ação. Para o ministro, a matéria deveria ter trânsito 
para examinar-se se há ou não o dever de legislar em matéria de renda básica, notadamente em 
períodos de grave crise econômico-social, mas não exclusivamente nesse âmbito. ADO 56/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 975, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-
19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o  

 
2 DIREITO CONSTITUCIONAL  

2.1      Competência do TCU. Recomendação. Natureza Jurídica. Determinação. Requisito. 
Não é a relevância da medida que a classifica como objeto de determinação ou de 
recomendação. É a existência de referência normativa ou jurisprudencial que legitima o TCU a 
expedir determinação. Se a medida expedida pelo Tribunal é tão somente proposta de práticas 
para melhoraria da gestão, deve ser realizada mediante recomendação. Acórdão nº 862/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo975.htm#Covid-19%20e%20pedidos%20de%20acesso%20%C3%A0%20informa%C3%A7%C3%A3o
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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3. DIREITO FINANCEIRO  
 
3.1 Finanças Públicas. Conselho de fiscalização profissional. Responsabilidade fiscal. 

Empréstimo. Vedação. No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, é vedada a 

realização de empréstimos de qualquer natureza a terceiros ou entre conselhos, por ausência de 

amparo legal. Acórdão nº 990/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 

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

 

3.2 Representação. Regime especial de precatórios. Inadimplência do Poder Executivo 

Municipal. Desnecessidade de submeter a matéria ao Legislativo no momento da 

decisão. Irregularidade resultará obrigatoriamente na emissão de Parecer Prévio quando 

a apreciação das Contas do Chefe do Poder Executivo. Irregularidade de natureza grave 

passível de aplicação de multa, por ofensa à legislação financeiro-orçamentária. Na 8ª 

Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou Representação do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte noticiando inadimplência de pagamentos de precatórios por 

parte de Município, referentes ao exercício de 2016. Reputou-se desnecessária a submissão da 

matéria ao Legislativo, no momento da decisão, pois a matéria será considerada na apreciação 

das Contas do Chefe do Poder Executivo, que resultará obrigatoriamente na emissão de Parecer 

Prévio. Consoante Certidão emitida pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Norte, o Município em referência encontra-se inserido no regime especial de 

precatórios, sendo que, em 2016, encontrava-se inadimplente com sua obrigação constitucional 

de liberação tempestiva dos recursos. Ausência nos autos de indicação de qualquer circunstância 

que possa ter limitado ou condicionado a conduta do gestor (art. 21, parágrafo único, da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), que caracteriza irregularidade de natureza 

grave passível de aplicação de multa, por ofensa à legislação financeiro-orçamentária, nos termos 

do art. 107, II, b, da lei Complementar Estadual c/c art. 323, II, b, da Resolução nº 09/2012. 

Precedentes processos nº 7136/2015-TC, nº 7141/2015-TC e nº 17178/2016-TC. À 

unanimidade, o Colegiado julgou pela irregularidade da matéria, além de aplicação de multa em 

razão da inadimplência de pagamento de precatórios da Prefeitura Municipal. Processo nº 

17550/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/20, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

 

3.3 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 (1) — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — e 114, caput (2) e § 14 (3), 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 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
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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 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 
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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 e o legitimado para a ação não pode vir ao Supremo Tribunal 

Federal pedir carta em branco para descumprir lei. (1) Lei Complementar 101/2000: “Art. 14. A 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 

de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I – demonstração pelo 

proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 

forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio 

da lei de diretrizes orçamentárias; II – estar acompanhada de medidas de compensação, no 

período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 

alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. § 1º A 

renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado. § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o 

caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor 

quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. § 3º O disposto neste artigo 

não se aplica: I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do 

art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; II – ao cancelamento de débito cujo montante 

seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. (...) Art. 16. A criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

nos dois subsequentes; II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual 
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e com a lei de diretrizes orçamentárias. § 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: I 

– adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 

que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 

espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 

limites estabelecidos para o exercício; II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 

orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 

previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. § 2º A estimativa de 

que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. § 4º As normas do caput constituem condição prévia 

para: I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; II – 

desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição. (...) Art. 17. 

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a dois exercícios. § 1º Os atos que criarem ou aumentarem 

despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 

16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. § 2º Para efeito do atendimento do § 1º, 

o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 

metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus efeitos 

financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou 

pela redução permanente de despesa. § 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente 

de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. § 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo 

proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 

compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes 

orçamentárias. § 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 

das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. § 6º O 

disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 

de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. § 7º Considera-se 

aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. (...) Art. 24. Nenhum 

benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas 

ainda as exigências do art. 17. § 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento 

de despesa decorrente de: I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação 

prevista na legislação pertinente; II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços 

prestados; III –reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor 

real. § 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e 

assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e 

aos pensionistas.” (2) Lei 13.898/2019: “Art. 114. As proposições legislativas e as suas emendas, 

conforme o art. 59 da Constituição, que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem 

diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de 

estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois exercícios 

subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação para 

efeito de adequação orçamentária e financeira, e compatibilidade com as disposições 
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constitucionais e legais que regem a matéria.” (redação anterior à dada pela Lei 13.983/2020) (3) 

Lei 13.898/2019: “Art. 114. (...) § 14. Considera-se atendida a compensação a que se refere o 

caput nas seguintes situações: I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária de 2020, na forma do disposto no art. 

12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no Anexo IV; ou II – estar acompanhada de medidas de 

compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente 

da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.”(4) Lei Complementar 101/2000: “Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão 

referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa 

que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo 

único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 

compromissadas a pagar até o final do exercício.” 

(5) EC 106/2020: “Art. 3º Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições 

legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e 

suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam 

dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à 

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. 

Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta 

Emenda Constitucional, não se aplica o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal.” 

ADI 6357 MC-Ref/DF, Informativo de  STF nº 977, disponível em: 

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

 

4. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

4.1. Pessoal. Pensão especial de ex-combatente. Vedação. Benefício previdenciário. 

Acumulação. A pensão especial de ex-combatente de que trata a Lei 4.242/1963 não é 

acumulável com benefícios previdenciários ou com qualquer importância percebida dos cofres 

públicos e requer do beneficiário a condição de ser incapaz de prover os próprios meios de 

subsistência, não havendo quaisquer ressalvas acerca dessas restrições. Acórdão nº 3578/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 

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

 

4.2.  Pessoal. Quintos. Tempo de Serviço. Vantagem opção. Empresa pública. Embratur.O 

tempo de exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à 

edição da Lei 8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa 

pública, não é computável para fins de incorporação de “quintos” (art. 62 da Lei 8.112/1990) 

ou pagamento da vantagem “opção” (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8º 

da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 929/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível 

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

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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4.3.   Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário. O TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da 

Lei 9.784/1999, para a apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, 

reforma ou pensão, a contar da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF 

no julgamento do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Acórdão nº 4397/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 

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

 

4.4.    A partir de 23.10.2019, a fixação de proventos que contenham a Rubrica 151 (Gratificação 

Insalubridade Caráter Transitório) deverá rejeitar a combinação de benefícios e 

requisitos de diferentes modalidades de aposentadoria. Em análise de concessão de 

aposentadoria, examinou-se a possibilidade ou não de incorporação da parcela atinente à 

insalubridade transitória (Rubrica 151). Verificou-se que a servidora havia reunido os requisitos 

para se aposentar proporcionalmente antes de 01/01/2007, data a partir da qual a incorporação 

do adicional passou a ser devida apenas aos ocupantes de cargos privativos da área de saúde. No 

entanto, requereu a aposentação na modalidade integral. Inicialmente, o processo foi relatado 

pelo Conselheiro-Substituto Igor dos Reis Fernandes, que acompanhou o entendimento da 

Procuradoria Especial no sentido de não ser cabível “que esta incorpore de qualquer maneira a 

Rubrica, uma vez que o fato gerador que possibilitou a incorporação não é o mesmo fato gerador 

que embasou a concessão da aposentadoria”. No entanto, foi aberta divergência no que tange à 

modulação dos efeitos da decisão. O redator do voto, Conselheiro Antonio Carlos de Moraes, 

destacou que, “por razões de segurança jurídica, boa fé dos administrados e possibilidade de a 

esfera administrativa implementar a nova interpretação, levada a cabo pela esfera controladora, 

o novo entendimento deva valer apenas para os casos futuros que sejam análogos aos destes 

autos”. Além disso, salientou que a doutrina especializada e a jurisprudência desta Corte de 

Contas recomenda a modulação temporal de novos entendimentos. Dessa forma, o Plenário 

acompanhou de forma majoritária o Voto-Vista, decidindo dar ciência à jurisdicionada de que 

esta Corte “somente efetuará o registro de aposentadorias, cuja fixação de proventos contenham 

a Rubrica 151 (Gratificação Insalubridade Caráter Transitório), para aqueles servidores que [...] 

reúnam as condições para se inativarem de forma proporcional ou integral até 31/12/2006 e 

tenham adquirido os requisitos para a aposentação até a data desta Decisão, caso o E. Plenário a 

aprove; e reúnam as condições para se inativarem de forma integral até 31/12/2006 e tenham 

adquirido os requisitos para a aposentação após a data desta Decisão”, restando “mantida a 

aludida parcela para aquelas aposentadorias já concedidas com base no critério até então aceito 

por esta Corte”. Processo nº 09/64000267/2016, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, 

disponível em: 

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf.  

4.5  Ato de inativação. Ausência de alimentação do Sistema SIAP. Opinativos pela negativa 
de registro. Medida desarrazoada. Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão 
do feito em diligência para alimentação do SIAP. Não se pode negar que a decisão pelo não 
registro, ainda que cabível no caso dos autos, se mostraria mais prejudicial aos servidores 
interessados do que ao município em si. Nesse passo e tendo em mente que a simples e objetiva 
alimentação do SIAP resolveria a questão, há que ser aplicado no presente o prescrito no §2º do 
artigo 457 do Regimento Interno deste Tribunal. No atual estado dos autos, mostra-se mais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf
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razoável, a conversão do julgamento em diligência pelos motivos acima expostos, sob pena das 
sanções previstas na Lei Complementar Estadual n.º 113/05 a serem impostas ao gestor 
responsável. Acórdão nº 478/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 
4.6Revisão de Proventos. Desaverbação de tempo excedente. Registro do ato. Em 

consonância com os pareceres constantes dos autos, julgo legal a revisão dos proventos, com a 
consequente desaverbação do tempo excedente de 2 anos, 5 meses e 27 dias relativo ao período 
de 4/9/1983 a 28/2/1986. Com efeito, a lei não veda a possibilidade de cômputo de tempo de 
serviço excedente para fins de concessão de outro benefício em regime diverso. O que se proíbe 
expressamente é a contagem do mesmo tempo de serviço ou de contribuição para obtenção de 
benefícios diversos. É importante registrar que, segundo informado pelo município, o tempo 
averbado não provocou reflexos financeiros em favor da interessada. Por fim, ressalto que o tema 
já foi objeto de debate no Acórdão nº 1763/18 – S1C (autos nº 138848/16) e no Acórdão nº 
1455/18 – S2C (autos nº 868106/17), ocasiões em que se assentou a possibilidade jurídica da 
desaverbação do tempo excedente e a competência do Tribunal de Contas para apreciar a revisão 
da aposentadoria nesses casos. Acórdão nº 574/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 
4.7 Recurso de Revista. Ato de inativação. Agente fiscal reenquadrado no cargo de auditor 

fiscal. Jurisprudência dominante do Tribunal determinando o registro de aposentadorias 
em caso análogos, em atenção aos princípios da confiança, segurança jurídica e da boa-
fé. Dever de manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência da 
Corte. Provimento.  A despeito de toda a argumentação aduzida e documentos juntados pelos 
interessados, extrai-se que o objeto do Recurso de Revista ora apreciado, seja ele a concessão do 
registro ao ato de inativação do recorrente, está de acordo com as recentes decisões e 
pronunciamentos da Unidade Técnica e MPC desta Corte. Deve-se levar em consideração ainda 
o fato de não haver decisões nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nas quais se contestam 
as leis estaduais, de maneira que se estender na obtenção de dados do registro perante a Paraná 
Previdência ou aguardar a promulgação das decisões perante o STF, seria uma afronta à segurança 
jurídica, o princípio da confiança e da boa-fé. Face o exposto, fica claro que a negativa do registro 
de aposentadoria, para que se aguarde pôr fim a tramitação dos autos quanto a 
(in)constitucionalidade das Leis Complementares em questão, traria danos irreparáveis ao 
recorrente, afrontando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como o bem estar e 
celeridade processual que se preza desta Corte, de maneira que acompanho as manifestações da 
CGE e do Ministério Público de Contas, provendo o registro ao ato de inativação do recorrente. 
Acórdão nº 530/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 
4.8 Prejulgado. Intepretação das regras de transição das EC 41/03, 47/05, 71/12 da 

Constituição Federal. Retificação. Aprovação. Enunciados. OS MEMBROS DO 
TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos 
do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por 
unanimidade: I. retificar, de ofício, o Prejulgado, em razão dos fundamentos expostos, 
encerrando-o com os seguintes enunciados: a) Tempo de efetivo exercício no serviço público: 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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tem interpretação restrita nos termos da jurisprudência atua do Superior Tribunal de Justiça; b) 
Considerando que não há análise de empregadores no sistema desta Corte, mas apenas de 
vínculos, o tempo laborado em empresas públicas e sociedades de economia mista não são 
computados para fins de validação das regras de ingresso das EC 41, 47 e 70, por serem relações 
celetistas e não de regime estatutário; c) Suprime-se o item “c”, posto que segue a sorte do item 
“a”; d) Quanto aos servidores efetivados e os que tiveram seus empregos transformados em 
cargos públicos, entende-se que, no caso das migrações de regime realizadas após a Constituição 
Federal de 1988, mediante lei, são aceitas para fins de regras de ingresso, desde que efetuadas até 
as datas limites de ingresso de cada uma das Emendas 20/98 (no caso do art. 8º), 41/2003, 
47/2005 e 70/2012; e) os destinatários das regras de transição não devem ser definidos pelo 
momento que ingressaram no RPPS, pois há casos em que os servidores, embora detentores de 
cargo efetivo, permanecem filiados ao RGPS e esse período deve ser considerado para fins de 
atendimento às regras de ingresso; f) retificando o erro material contido nos subitens e.1, e.2 e 
e.3, do Acórdão principal, tem-se: Para EC 20/1998: o ingresso no serviço público deve ter 
ocorrido até 16/12/1998 em cargo efetivo ou emprego público, vinculado ao RPPS ou ao RGPS, 
desde que, no caso do art. 8°, tenha sido objeto de transformação em cargo efetivo antes da EC 
20/98; Para EC 41/2003: o ingresso no serviço público dever ter ocorrido em cargo efetivo até 
16/12/1998 ou 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado RPPS ou RGPS, sendo 
neste apenas os regidos pelo regime estatutário; Para EC 47/2005: o ingresso no serviço público 
dever ter ocorrido em cargo efetivo até 16/12/1998, vinculado RPPS ou RGPS, sendo neste 
apenas os regidos pelo regime estatutário; Para EC 70/2012: o ingresso no serviço público dever 
ter ocorrido em cargo efetivo até 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado RPPS 
ou RGPS, sendo neste apenas os regidos pelo regime estatutário. Acórdão n 541/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242.   

 
4.9 Alteração jurisprudencial – reflexos no ato de aposentadoria do servidor público 

municipal que realizou mudança irregular de cargo (ascensão funcional). Tratam os autos 
de Recurso Ordinário interposto pelo prefeito de Santa Helena de Goiás e pela gestora do Santa 
Helena de Goiás – PREV visando a reforma do Acórdão nº 05982/19. O Tribunal Pleno acatou, 
por unanimidade, o voto do Revisor, no sentido de: (1) considerar legal o ato de concessão de 
aposentadoria voluntária da servidora no cargo de Assistente Legislativo e determinar seu 
registro; (2) desconstituir as multas aplicadas aos recorrentes; (3) informar que, com fundamento 
no art. 6º da EC nº 41/03, os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a última 
remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria; (4) informar que a 
paridade será total, consoante regra do art. 7º da EC nº 41/03 c/c art. 2º da EC nº 47/05, ou 
seja, que os proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas quaisquer 
vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei; e (5) ressaltar que a Vantagem Pessoal Nominal Identificável 
(VPNI absorvível) tem natureza temporária, se sujeita apenas aos reajustes gerais dos servidores 
públicos, e seu montante será absorvido sempre que houver reorganização ou reestruturação dos 
cargos e carreiras, ou remunerações previstas em lei, até sua completa extinção. O Revisor trouxe 
em síntese o novo entendimento firmado pelo TCMGO sobre o assunto, resumida nos seguintes 
termos: “a) mudança irregular de cargo (por meio de acesso, ascensão ou qualquer outra 
nomenclatura prevista em ato normativo municipal) ocorrida até 5 (cinco) anos antes da data da 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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aposentadoria: inafastável o dever de retificação do ato de aposentadoria para que a inativação 
seja processada no cargo de provimento inicial (aquele inicial e licitamente ocupado), com base 
nos vencimentos deste e sem qualquer possibilidade de manutenção dos valores irregularmente 
fixados para os proventos (VPNI), observado, em cada caso, a incidência do entendimento 
cristalizado na Súmula n.º 106 do Tribunal de Contas da União; b) mudança irregular de cargo 
(por meio de acesso, ascensão ou qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo 
municipal) ocorrida entre 5 (cinco) e 20 (vinte) anos antes da data da aposentação: em atenção 
ao princípio da segurança jurídica, desde que observada boa-fé e ausente qualquer impugnação 
ao ato que alçou o servidor ao cargo a que só poderia chegar pela via do provimento originário 
(requisitos que devem ser analisados à luz do caso concreto), é possível retificar o ato original de 
aposentadoria, com readequação da remuneração para corresponder àquela do cargo de origem 
(cargo licitamente ocupado, ainda que extinto) e complementação remuneratória, até o limite 
necessário para atingir o atual valor nominal percebido (independente da estrutura remuneratória 
da carreira do cargo), por meio do pagamento de parcela remuneratória a ser absorvida, à medida 
que houver reajustamento na remuneração/proventos do servidor, até que se alcance a 
remuneração que se pretendia preservar (valor atual); e c) mudança irregular de cargo operada há 
mais de 20 (vinte anos) da data da aposentadoria: observados os critérios estabelecidos na DN 
n.º 5/2019 (art. 18, caput e § 2º, IV), referida mudança de cargo (por meio de acesso, ascensão 
ou qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo municipal) não ensejará a ilegalidade 
do ato de aposentadoria.” O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 01569/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf 

 
4.10   Consulta. Processos concessivos de aposentadoria. Instrução com cópia do diário oficial. 

Ato administrativo. Presunção de legitimidade e veracidade. Em processo de Consulta 
formulada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do RN (IPERN), este questionou a 
necessidade da inclusão de cópia da publicação do ato aposentador na instrução de processos 
concessivos de aposentadoria, alegando que o carimbo com a data da publicação e o número do 
Diário Oficial em que ato foi publicado atenderia o solicitado pelo TCE/RN. Os Conselheiros 
decidiram, à unanimidade, considerando os recursos disponibilizados atualmente, em que é 
possível fazer a consulta à publicação do ato aposentador eletronicamente, no sítio eletrônico do 
Diário Oficial do Estado do RN, que a comprovação a qual se refere o "Item III - Da 
Aposentadoria", subitem 19, do Anexo Único da Resolução nº 008/2012-TCE/RN admite, além 
de cópia da publicação no diário oficial, outros meios formais para atestar a divulgação do ato, 
inclusive por certidão, desde que sejam reunidas informações suficientes para consulta, como a 
data, o número de edição do veículo oficial de divulgação e a página em se encontra o ato. 
Processo nº 16370/2017-TC, Informativo de Jurisprudência TCERN nº 2/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

 
4.11 Aposentadoria. Pensão. Transferência para reserva remunerada. Reforma. Não 

saneamento do ato. Recusa de registro sem aplicação de sanção. Desídia do gestor. 
Aplicação de multa.  Nos atos de pessoal sujeitos a registro, no caso de o jurisdicionado não 
adotar providências necessárias ao exato cumprimento da lei, determinadas por esta Corte, 
somente deve ser aplicada a multa em caráter de absoluta excepcionalidade, uma vez que, quanto 
a esses processos, compete ao Tribunal de Contas o exame da legalidade dos atos e o consequente 
registro ou recusa deste, não havendo que se cogitar, a priori, em aplicação de multa ao gestor 
público, excetuados os casos de absoluta desídia no atendimento às decisões desta Corte. 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/05/Informativo-21.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
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Processo nº 236.716-4/18, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 2/20, disponível em:  
https://www.tce.rj.gov.br 

 
4.12. Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Sisac. É possível examinar o mérito 

de ato de alteração de aposentadoria sem que o respectivo ato inicial conste do sistema 
informatizado de pessoal, desde que essa ausência não comprometa a quantidade mínima de 
informações necessárias para tal exame. Acórdão nº 4430/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 308, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.13 Aposentadoria. Proventos. Insalubridade VPNI. Contribuição previdenciária. A vantagem 
VPNI insalubridade, instituída pela MP 568/2012, somente pode integrar proventos de 
aposentadoria caso o servidor tenha optado na ativa pela inclusão dessa parcela remuneratória na 
base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 4º, § 2º, da Lei 10.887/2004). Acórdão 4192/20, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.14. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. A ausência de registro do ato inicial de 
concessão de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois, além 
de o benefício previdenciário ainda não ter se aperfeiçoado no âmbito do TCU, a alteração possui 
natureza acessória à concessão inicial. A alteração deve ser apreciada após ou em conjunto com a 
concessão inicial. Acórdão nº 4232/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.15. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço.    
Estado-membro. Município. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal 
prestado anteriormente por militar pode ser computado para fins de contagem de tempo para a 
reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, 
da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou 
sua melhoria), tendo em vista o que dispõem os arts. 136 c/c 137, inciso I e § 1º, da mesma lei. 
Acórdão nº 4708/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

   

4.16. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de 
tempo de serviço. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para 
fins de contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na 
redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade 
correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal. Acórdão 
nº 4716/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 78, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.17. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 
extraordinário. O TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999, para a apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma 

https://www.tce.rj.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Mpv/568.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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ou pensão, a contar da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF no 
julgamento do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Acórdão nº 4397/20, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 78, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
5. DIREITO PROCESSUAL  
 
5.1.  Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão Multa. Dosimetria. Critério. Não 

configura omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração a ausência de indicação do 

critério utilizado para estipular o montante da multa, uma vez que a dosimetria da sanção é 

orientada por juízo discricionário de valor acerca da gravidade das irregularidades verificadas no 

caso concreto, tendo como limites apenas aqueles fixados legal e regimentalmente (arts. 57 e 58 da 

Lei 8.443/1992 e art. 268, incisos I a VIII, do Regimento Interno do TCU). Acórdão nº 865/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 

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

 

5.2.    Direito Processual. Princípios da independência das instâncias. Decisão judicial. Sentença 
penal absolutória. A absolvição penal afasta a responsabilidade administrativa do gestor perante 
o TCU apenas quando declarar a inexistência do fato ou da autoria imputada. Se a absolvição for 
por falta de provas ou ausência de dolo, tal responsabilidade não é excluída. Acórdão nº 869/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 
5.3.   Direito Processual. Citação. Validade. Citação por Edital. Endereço. Base de Dados. É 

válida a citação por edital quando demonstrado que não foi possível localizar o responsável em 
nenhum dos endereços constantes das bases de dados disponíveis para consulta. Acórdão nº 
4198/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 305, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 
5.4.  Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Multa. Valor. Alteração. Recurso. 

Afastada a condenação em débito em etapa recursal, o TCU pode manter o julgamento pela 
irregularidade das contas e alterar o valor e o fundamento legal da multa, se remanescer ato ilegal 
sobre o qual já se tenha oportunizado ao responsável o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. Acórdão nº 3998/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 306, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/. 

 
5.5.   Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Jurisprudência. Alteração. Não pode o 

TCU aplicar nova interpretação da legislação se for mais gravosa ao responsável do que a 
jurisprudência do Tribunal vigente à época dos fatos em análise, em razão do disposto no art. 2º, 
parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, subsidiariamente aplicável aos processos de 
controle externo, e no art. 24 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lindb). Acórdão nº 4719/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 307, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.6.    A condenação do responsável revel deve estar fundamentada em provas que caracterizam 
sua conduta irregular, uma vez que os elementos dos autos são analisados em busca da 
verdade material. Em análise de convênio, verificou-se que restaram pendentes as razões de 
defesa do gestor à época da celebração do ajuste em apreço. Ao examinar o caso, o Relator, 
Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, aduziu que a conduta do gestor “não violou 
qualquer dispositivo legal a possibilitar que esta Corte venha a lhe imputar sanção por fato típico 
previsto na legislação de regência”. Concluiu, ainda, que “o efeito da revelia nos processos do 
controle externo difere daquele previsto no Código de Processo Civil. No âmbito civil, a ausência 
de manifestação do réu gera presunção de veracidade dos fatos a ele imputados, de modo que sua 
inércia opera contra sua defesa. Nos Tribunais de Contas, a condenação do responsável revel deve 
estar fundamentada em provas que caracterizam sua conduta irregular, vez que, 
independentemente de o citado ter apresentado alegações de defesa, os elementos nos autos são 
analisados em busca do princípio da verdade material, como no caso destes autos”. Destacou, por 
fim, jurisprudência do TCU no sentido de que o referido princípio faz com que, mesmo diante de 
revelia, não sejam reputados verdadeiros os fatos antes da análise dos elementos constantes dos 
autos. Diante disso, considerando cumpridas as formalidades legais atinentes ao convênio em 
questão, o Plenário, nos termos do voto do Relator, decidiu pelo conhecimento para fins de 
arquivamento do processo. Processo nº 40/0262/2013, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 5, 
disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf 

5.7.  No âmbito dos processos de fiscalização que tramitam no TCMRJ, aplica-se o prazo 
prescricional de cinco anos ao julgamento de contas e às providencias a ele relacionadas. 
Quanto aos fatos posteriores à edição a Emenda nº 57/2014 à CERJ, inicia-se a contagem 
a partir do término do exercício seguinte ao da efetiva prestação de contas ou àquele em 
que as contas deveriam ter sido prestadas. Quanto aos fatos anteriores à referida Emenda, 
o termo inicial será a data de 01.01.2017.  Em análise realizada no âmbito de Inspeção Ordinária, 
o Relator, Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, entendeu necessário enfrentar a questão do prazo 
prescricional aplicável aos processos de controle externo no âmbito do TCMRJ. A respeito do 
tema, aduziu o Relator que “a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º da CRFB, exceção no 
ordenamento brasileiro, aplica-se, conforme literalidade do citado parágrafo, às ‘ações de 
ressarcimento’, nada tendo a ver com as ações de controle externo no âmbito dos Tribunais de 
Contas”. Dessa forma, por conta da incidência do disposto no art. 125, inciso XII, da Constitfuição 
do Estado do Rio de Janeiro (CERJ) – aplicável ao TCMRJ por força do art. 124, §3º, da Carta 
Política estadual –, “o poder de julgar contas, bem como de tomar providências relacionadas ao 
julgamento das contas (como imputar débito), prescreve no prazo de cinco anos [...]. O marco 
inicial da contagem será, para os fatos ou atos posteriores à edição da Emenda no 57/2014 à CERJ, 
o término do exercício seguinte ao da efetiva prestação de contas ou o término do exercício 
seguinte àquele em que as contas deveriam ter sido prestadas, caso o gestor fosse obrigado”. 
Quanto aos fatos anteriores à vigência da Emenda no 57/2014, “considerar-se-á que as contas 
deveriam ter sido prestadas em 2015 e que o prazo de 5 anos definido pela CERJ começou a contar 
a partir do final do ano de 2016, ou seja, o termo a quo será a data de 01.01.2017. Desse modo, os 
fatos anteriores à vigência da referida emenda prescreverão em 01.01.2022”. Por fim, esclareceu 
que “o artigo 125, XII, da CERJ é aplicável a todo e qualquer processo de “contas” que tramite na 
Corte de Contas carioca, e não apenas aos processos específicos de “prestação ou tomada de 
contas” com base em interpretação sistemática”. Pelo exposto, no caso concreto, o Plenário, ao 
acompanhar o voto do Relator, considerou não consumada a prescrição, razão pela qual decidiu 
pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, com citação do responsável. Processo 

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf
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nº 40/0487/2011, Boletim Jurisprudencial TCMRJ  nº 5, disponível em: 
https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf.  

5.8   Denúncia que tem por objeto cobrança de dívida inadimplida. Incompetência do Tribunal 
de Contas, que não se confunde com o órgão jurisdicional. Extinção e arquivamento do 
feito. A 1ª Câmara decidiu, à unanimidade, pela extinção e arquivamento de denúncia que 
registrava a ausência de pagamento, desde 06/12/2010, das premiações do concurso de quadrinhos 
“Prêmio Moacy Cirne”, promovido pela Fundação José Augusto (FJA), então denunciada, por 
ausência de pressuposto processual de validade, haja vista a incompetência da Corte de Contas 
Estadual para analisar e decidir a matéria de fundo. O colegiado entendeu que a suposta omissão 
não poderia ser enquadrada como irregularidade formal, passível de multa. Nas palavras do Relator, 
Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes: “tratando-se de situação de mero 
inadimplemento, (...) este tribunal não tem competência para exigir da Administração Pública o 
pagamento de quantia certa e líquida oriunda de determinada obrigação, visto que não funcional 
como órgão de cobrança, sendo a exigibilidade dela matéria reservada à jurisdição”. Processo nº 
017079/2013-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.9  Prestação de Contas. Ausência de documentos. Contas iliquidáveis. Análise de despesa 
com mais de cinco anos da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 464/2012. 
Prescrição de acordo com o art. 111 da Lei Complementar nº 464/2012. Arquivamento dos 
autos. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou processo iniciado com 
Representação apresentada a esta Corte de Contas pelo MPjTC, requerendo a realização de 
Inspeção Especial na Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras com o fito de identificar 
irregularidades referentes a sua situação funcional, o que foi acatada por meio do Acórdão nº 
660/2006. O Colegiado reconheceu a iliquidez das despesas mencionadas no voto, nos temos do 
voto do Relator, em conformidade com o caput e o §1º do art. 76 da Lei Complementar nº 
464/2012, no sentido de que não se faz possível responsabilizar o gestor pela ausência documental 
hábil à verificação de irregularidades, vez que a instrução foi aberta muito após o período de análise 
dos autos encerrar seu exercício, não se podendo identificar com certeza a responsabilidade pela 
existência dos documentos requeridos ou por sua eventual perda. No mérito, o Colegiado entendeu 
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no que tange as falhas formais verificadas 
nos autos e seu consequente arquivamento , consoante estabelecido no art. 111, da Lei 
Complementar nº 464/2012, a teor do art. 434 da Resolução nº 009/2012 – TCE (Regimento 
Interno desta Corte), de acordo com o qual todos os processos em tramitação há mais de 5 (cinco) 
anos, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 464/2012, podem, em tese, ser objeto 
da prescrição quinquenal. Processo nº 15148/2002-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.10 Apreciação de Contas de Gestão. Balancetes e Irregularidades formais. Óbito do 
responsável. Integração ao processo da representante do espólio muitos anos após a 
realização das despesas fiscalizadas. Inviabilidade do exercício do contraditório e ampla 
defesa. Iliquidez meritória quanto às irregularidades de cunho material. Arquivamento dos 
autos. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou processo sobre análise de 
balancetes de Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Serra Caiada, referentes aos meses de 
abril a julho de 2000. No bojo dos autos, verificou-se o óbito do responsável, sendo determinada 
a citação da inventariante do respectivo espólio, entendendo-se que o superveniente óbito do 
responsável constitui causa de extinção da punibilidade, com base nos princípios da pessoalidade 

https://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/14081/boletim_005_jurisprudencial_v01.pdf
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da pena, a teor do disposto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, assim, a multa a ser imposta 
não poderia passar da pessoa do responsável, contudo, tal sorte não assiste à hipótese de 
constatação de dano ao erário e o seu consequente dever de ressarcimento. Verificou-se, no 
entanto, ter decorrido extenso lapso temporal entre a data da realização das despesas questionadas 
e a integração da parte ao processo, razão pela qual resta inviabilizado o exercício do direito de 
defesa, com a consequente prejudicialidade do prosseguimento da instrução processual. Ademais, 
entendeu-se pela impossibilidade de imputar o dever de ressarcimento à sucessora do responsável 
tendo como fato gerador um dano ao erário presumido, em face da não prestação de contas pelo 
gestor à época. Disse disso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e de ampla defesa, 
mesmo diante da ocorrência de possíveis irregularidade materiais, entendeu o Colegiado, nos 
termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator, pela impossibilidade de prosseguimento da 
instrução processual, haja vista a iliquidez meritória quanto às irregularidades materiais suscitadas, 
em conformidade com o art. 76, da Lei Complementar nº 464/2012, com o consequente 
arquivamento do feito. Processo nº 005877/2002-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 02/20, disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.11 Apuração de responsabilidade. Atraso no envio dos relatórios da LRF. Análise da gestão 
fiscal. Desnecessidade de envio de parecer. Reconhecimento da prescrição parcial. 
Afastamento da prescrição intercorrente. Incidência da Súmula 29-TC. Aplicação de multa 
pelo TCE autorizada pela Constituição Federal. Na 6ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 
de Contas analisou processo sobre análise de balancetes de Receita e Despesa da Prefeitura 
Municipal de Serra Caiada, referentes aos meses de abril a julho de 2000. No bojo dos autos, 
verificou-se o óbito do responsável, sendo determinada a citação da inventariante do respectivo 
espólio, entendendo-se que o superveniente óbito do responsável constitui causa de extinção da 
punibilidade, com base nos princípios da pessoalidade da pena, a teor do disposto no art. 5º, XLV, 
da Constituição Federal, assim, a multa a ser imposta não poderia passar da pessoa do responsável, 
contudo, tal sorte não assiste à hipótese de constatação de dano ao erário e o seu consequente 
dever de ressarcimento. Verificou-se, no entanto, ter decorrido extenso lapso temporal entre a data 
da realização das despesas questionadas e a integração da parte ao processo, razão pela qual resta 
inviabilizado o exercício do direito de defesa, com a consequente prejudicialidade do 
prosseguimento da instrução processual. Ademais, entendeu-se pela impossibilidade de imputar o 
dever de ressarcimento à sucessora do responsável tendo como fato gerador um dano ao erário 
presumido, em face da não prestação de contas pelo gestor à época. Disse disso, em homenagem 
aos princípios da razoabilidade e de ampla defesa, mesmo diante da ocorrência de possíveis 
irregularidade materiais, entendeu o Colegiado, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro 
Relator, pela impossibilidade de prosseguimento da instrução processual, haja vista a iliquidez 
meritória quanto às irregularidades materiais suscitadas, em conformidade com o art. 76, da Lei 
Complementar nº 464/2012, com o consequente arquivamento do feito. Processo nº 
005877/2002-TC, , Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo 

5.12. Revelia. Efeitos nesta Corte de Contas. Código de Processo Civil. Princípio da Verdade 
Material. Nos processos deste Tribunal, à revelia não implica a presunção de que sejam 
verdadeiras todas as imputações levantadas contra os responsáveis. Nessa toada, a despeito da 
revelia, a avaliação da responsabilidade do agente nos processos perante esta Corte não prescinde 
dos elementos existentes nos autos ou para ele carreados, porquanto são regidos pelo princípio da 
verdade material. Processo nº 234.868-3/10, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 1/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo
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5.13 Tomada de Contas. Trancamento das Contas. Arquivamento sem julgamento do mérito. 
Diferenciação. Na hipótese de decisão pelo Trancamento das Contas – em razão de serem 
consideradas iliquidáveis por caso fortuito ou de força maior –, ainda é possível, em tese, que as 
contas sejam reabertas no prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da publicação da decisão, a 
teor do disposto no art. 25, § 1º, da Lei Orgânica deste Tribunal. Na hipótese de decisão pelo 
Arquivamento sem Resolução de Mérito por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo – consubstanciada tal ausência no prejuízo ao 
contraditório e à ampla defesa pelo transcurso de significativo lapso temporal –, inexiste a 
possibilidade de reabertura das contas no referido prazo quinquenal aplicável à hipótese de 
Trancamento. Processo nº 101.320-7/18, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 1/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

5.14 Recurso de Revisão. Ação rescisória. Requisito para o cabimento. O Recurso de Revisão 
interposto contra decisão desta Corte, a exemplo da Ação Rescisória no processo civil, é 
modalidade recursal de cabimento tarifado, em que se oferece ao interessado a oportunidade de 
reabrir a discussão de mérito, desde que comprove a existência de alguma das hipóteses 
taxativamente previstas em lei, no caso, o art. 73 da Lei Complementar nº 63/90 (erro de fato 
resultante de atos, cálculos ou documentos; violação literal de lei; falsidade ou insuficiência de 
documentos em que se fundamentou a decisão; superveniência de novas provas; ou falta de 
citação). Processo nº 100.418-5/19, Boletim de Jurisprudência do TCE RJ nº 1/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

5.15. Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Advogado. Identificação. OAB. Vício 
insanável. Erro na indicação do número da OAB do advogado na pauta da sessão de julgamento 
caracteriza falha insanável apta a ensejar a declaração de nulidade do acórdão recorrido, pois 
consubstancia prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Acórdão nº 1060/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

5.16.  Direito Processual. Prova (Direito). Prova emprestada. Inquérito policial. É lícita a utilização 
de informações produzidas em inquérito policial nos processos do TCU, desde que seja observado, 
no processo de controle externo, o contraditório e a ampla defesa acerca da prova emprestada. 
Sendo lícita, a prova deve ser considerada, sendo irrelevante como ela chegou ao processo. 
Acórdão nº 1061/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 308, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.17.  Precatório. Direito de Preferência (art. 100, § 2º, da CF/1988). Reconhecimento, mais de 
uma vez, em um mesmo precatório. Impossibilidade. A preferência prevista no § 2º do art. 
100 da Constituição Federal não pode ser reconhecida mais de uma vez em um mesmo precatório. 
Quanto ao direito de preferência, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, o STJ tem pacífico entendimento pela possibilidade de haver, mais de uma vez, o 
reconhecimento ao credor do direito à preferência constitucional no pagamento de precatório, 
ainda que no mesmo exercício financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do 
art. 100 da CF/1988 em cada um dos precatórios. Contudo, a preferência autorizada pela 
Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porquanto, por via 
oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2º 
do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para preferência, eventual saldo 
remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Portanto, as 
hipóteses autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou deficiência) devem ser 

https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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consideradas, isoladamente, em cada precatório, ainda que tenha como destinatário um mesmo 
credor. AgInt no RMS 61.014-RO, Informativo de Jurisprudência do STJ Nº 670, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões selecionadas e 
publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas estaduais no período acima 
selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das 
decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1 Licitações e Contratos  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2. Pessoal  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.3 Fiscalização e Controle  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Direito Financeiro 

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

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

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

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

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

4. Direito Previdenciário 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deputados Estaduais. Estado patrocinador. Improcedência.   
 

5. Direito Processual   
 

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

Inexistência.   Desconversão. Multa.  

5.2 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso Concreto.  

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

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

de Declaração.  

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

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

judiciais. 

5.7 Direito Processual. Relator. Nulidade. Vício processual.  

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

Consulta TC nº 007/2020.  

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

Requisito.  

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

emprestada. 

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

reexame. 
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13204.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344218.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344218.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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1.1.9. É possível exigir piso salarial mínimo acima daquele estabelecido em convenção 
coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital 
da licitação são compatíveis com os preços pagos pelo mercado para serviços com 
tarefas de complexidade similar. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades em licitação realizada pela Universidade Federal de Ouro Preto, cujo objeto era 
a prestação de serviços de apoio na área de arquitetura e engenharia. Entre as irregularidades 
suscitadas, mereceu destaque a “prefixação, de forma antieconômica, de piso remuneratório de empregados 
terceirizados superior ao piso salarial previsto em Convenção Coletiva de Trabalho”. Chamados em 
audiência, os responsáveis aduziram, em síntese, que: i) deliberações do TCU acenam no sentido 
de que é possível, nos contratos em que há alocação de postos de trabalho, estabelecer valores 
mínimos de remuneração dos trabalhadores a partir de dados obtidos junto a associações e 
sindicatos de cada categoria profissional, assim como de informações fornecidas por outros 
órgãos que tenham contratado o mesmo tipo de serviço; ii) no caso de execução indireta de 
serviços, com alocação de força de trabalho, se a categoria profissional se encontra amparada 
por convenção coletiva de trabalho, ou outra forma de norma coletiva aplicável a toda a 
categoria, em que se determina o valor salarial mínimo, “esse pacto laboral deve ser rigorosamente 
observado nas licitações efetivadas pela Administração Pública e nas contratações dela decorrentes”, entretanto, 
em deliberações mais recentes, “como se verifica no Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário, de relatoria do 
E. Ministro Relator Bruno Dantas”, o TCU reputa ser possível o pagamento de preços acima do 
mínimo estabelecido em convenções coletivas de trabalho, desde que “o gestor comprove que os 
patamares fixados no edital estão compatíveis com os preços pagos pelo mercado em situações de complexidade 
semelhante, à luz do art. 3º da Lei 8.666/1993”; iii) o termo de referência anexo ao edital da licitação 
dispõe que, com relação aos profissionais técnicos em edificações e técnicos em segurança do 
trabalho, o valor adotado deve corresponder a aplicação de percentual sobre o valor de 
referência citado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), pois, em pesquisa de mercado 
realizada, observou-se que o valor de remuneração praticado na região para esses profissionais 
supera o valor indicado na CCT; iv) “com o coeficiente utilizado, o valor de referência para a contratação 
foi compatível com a menor remuneração encontrada na pesquisa realizada”; e v) “a manutenção de proposta 
de remuneração no valor de referência da CCT poderia trazer alto índice de rotatividade de profissionais”, 
prejudicando os trabalhos de forma relevante, “como já ocorrido no passado, com outros profissionais da 
Coordenadoria de Planejamento de Gestão de Projetos da Universidade”. Em seu voto, ao concluir que, 
de fato, “os valores de remuneração fixados no edital eram compatíveis com os preços pagos pelo mercado em 
situações de complexidade semelhante, o que atenderia as exigências fixadas pela jurisprudência recente do TCU 
sobre tema, como o Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário”, o relator manifestou-se pelo acolhimento 
das justificativas apresentadas pelos responsáveis, no que foi acompanhado pelos demais 
ministros. Acórdão 5279/2020 Primeira Câmara, Informativo de Licitações e Contratos do 
TCU nº 390, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

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

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2758%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f918b9e0-9c52-11ea-869f-e3fcbd3912d0
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A5279%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A11829%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7277d0b0-9c6b-11ea-8854-898e0ece5878
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alegou, em síntese, que não poderia figurar no polo passivo do processo, uma vez que sub-
rogou o contrato firmado com o município para outra empresa, tendo o TCU desconsiderado 
todas as provas juntadas que comprovavam a execução da obra por parte da empresa sub-
rogada. A unidade responsável pela análise do recurso concluiu pela possibilidade de exclusão 
da recorrente da relação processual, considerando que o contrato firmado entre a contratada e 
o município previa a possibilidade de cessão contratual e que esta operação contou com 
expressa anuência da prefeitura. Além disso, a CEF, cientificada da sub-rogação, teria 
continuado a realização dos pagamentos por meio de transferências bancárias à sub-rogada. 
Dissentindo desse exame, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) pontuou que: “a 
sub-rogação do [contrato] é flagrantemente ilegal, inconstitucional e padece de nulidade absoluta, não 
produzindo efeitos perante terceiros, ainda que tenha havido anuência da prefeitura municipal” e que “desde 
2002, o TCU tem jurisprudência firme e pacífica no sentido de ser vedada a sub-rogação da figura da contratada 
em contratos administrativos, o que estaria evidente na Decisão 420/2002-Plenário que em seu item 8.5 firmou 
entendimento de que, em contratos administrativos, é ilegal e inconstitucional a sub-rogação da figura da 
contratada ou a divisão das responsabilidades por ela assumidas, ainda que de forma solidária, por contrariar 
os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio 
da supremacia do interesse público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI, da Constituição) e os arts. 2.º, 72 e 
78, inciso VI, da Lei 8.666/93”. Citando precedentes sobre o assunto no âmbito dos colegiados 
do TCU, o representante do parquet de contas asseverou que “por meio da Decisão 420/2002-
Plenário, conjugada com o Acórdão 634/2007-Plenário, o Tribunal definiu qual a correta interpretação a ser 
dada aos arts. 72 e 78, VI, da Lei 8.666/1993, deixando assente a ilicitude da subcontratação total do objeto 
contratado e a sub-rogação, total ou parcial, da contratada, admitindo-se somente a subcontratação parcial e a 
alteração subjetiva do contrato quando a contratada passar por processos de fusão, cisão ou incorporação, desde 
que não haja vedação no edital ou no contrato e que, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, sejam atendidos 
determinados requisitos específicos”. Acolhendo a manifestação do MPTCU, o relator afirmou a 
impossibilidade de afastar a recorrente do polo passivo da relação processual, uma vez que a 
sub-rogação realizada é flagrantemente ilegal e inconstitucional. Desse modo, o relator 
considerou “inafastável a responsabilização da recorrente pelos prejuízos causados aos cofres federais, 
independentemente de falhas observadas no repasse dos recursos ou mesmo em relação ao consentimento tácito do 
município de Itapaci/GO ou da Caixa Econômica Federal, ao permitirem a continuidade dos serviços”. 
Seguindo o relator, a Segunda Câmara do TCU conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe 
provimento. Acórdão 5168/2020 Segunda Câmara, Informativo de Licitações e Contratos 
do TCU nº 390, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

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

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A420%2520ANOACORDAO%253A2002/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/5/%2520?uuid=7277d0b0-9c6b-11ea-8854-898e0ece5878
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A634%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7277d0b0-9c6b-11ea-8854-898e0ece5878
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A5168%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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caso concreto, a empresa vencedora utilizou acervo técnico transferido por sociedade 
empresária que, à época da transferência, a despeito de praticar atos ilícitos revelados com a 
Operação Lava-Jato, ainda não havia sido apenada no âmbito do TCU. Na sequência, enfatizou 
que a jurisprudência do Tribunal sinaliza que são considerados fraudulentos atos praticados 
depois da aplicação da penalidade restritiva de direito, os quais indicam o intento de burlar a 
aplicação da sanção administrativa. Nada impede, contudo, ponderou o relator, que a fraude 
ocorra antes da imputação da penalidade, quando os sócios/administradores, cientes dos ilícitos 
cometidos e das consequências potencialmente daí advindas, “procurem se resguardar esvaziando a 
empresa utilizada para o cometimento dos ilícitos e operacionalizando uma outra sem as máculas da anterior”. 
Entendimento diverso, prosseguiu o relator, estimularia sobremaneira a impunidade e a prática 
de ilícitos, pois bastaria determinada pessoa jurídica cometer uma série de fraudes em licitações 
e, na sequência, antes mesmo de qualquer início de apuração dos fatos, transferir suas atividades 
para uma sucessora, a qual estaria imune à persecução estatal. Na situação em tela, ao iniciar-se 
o procedimento sucessório entre as empresas, “os dirigentes do grupo tinham conhecimento de que o 
esquema criminoso do qual participaram havia sido descoberto, de forma que seria iminente a aplicação de 
penalidades à empresa utilizada para as fraudes”. Para o relator, “pouco importa se os atos que permitiram 
a empresa da holding se habilitar a participar de licitações (transferência do acervo técnico) foram praticados 
antes ou depois da declaração de inidoneidade”, bastando que “fique evidenciado que os tais atos de fraude 
tenham sido praticados de forma intencional, no âmbito de um cenário que permitia deduzir que a empresa iria 
se inviabilizar em razão das persecuções que estavam sendo realizadas no âmbito estatal”. Nesse contexto, 
configurada a fraude sucessória, o Plenário decidiu, anuindo ao entendimento do relator, 
declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, que a sanção de inidoneidade aplicada à 
empresa sucedida, “mediante os Acórdãos Plenário 300/2018 e 825/2018”, estende-se à empresa 
sucessora, vencedora do Pregão 35/2017. Acórdão 1246/2020 Plenário, Informativo de 
Licitações e Contratos do TCU nº 391, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

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

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A300%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d78b3570-a8d0-11ea-9abf-09063c660380
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A825%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d78b3570-a8d0-11ea-9abf-09063c660380
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1246%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A432%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d78b3570-a8d0-11ea-9abf-09063c660380
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de, no âmbito da sua esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para rescindir 
os contratos, nos casos autorizados em lei nos casos autorizados e observadas as formalidades estabelecidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93”. Sob esse aspecto, o relator consignou que, de acordo com o 
art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, é cláusula necessária em todo contrato “a obrigação do 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”, bem como que, consoante 
o art. 78, inciso I, da referida lei, constitui motivo para rescisão do contrato “o não cumprimento 
de cláusulas contratuais”. Para ele, “embora a norma fale em motivo para rescisão do contrato, por certo aplica-
se às hipóteses de prorrogação contratual”, isso porque, “se o contratado deve manter os requisitos de 
habilitação durante a vigência da contratação, deve, por consequência, deter essa condição quando da prorrogação 
contratual”. A despeito de concordar com o entendimento de que as condições de habilitação 
previstas na Lei 8.666/1993 são exaustivas, não contendo explicitamente o requisito da ausência 
de fato impeditivo para participar do certame, ponderou que, como as sanções de inidoneidade 
para licitar igualmente decorrem de normas legais, “há de se entender que a exigência de que a empresa 
não esteja impossibilitada de participar do certame seja um requisito implícito de habilitação”. Em assim 
sendo, não cabe, a seu ver, a prorrogação de contrato celebrado com sociedade empresária que 
venha a ser declarada inidônea durante a contratação, pois a contratada “deixou de atender aos 
requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993”. Mesmo que assim não fosse, continuou o 
relator, considerando que a empresa não possui direito subjetivo à prorrogação contratual, mas 
mera expectativa de direito, caberia indagar “em que medida o interesse público estaria atendido com a 
prorrogação de um contrato firmado com uma empresa declarada inidônea pela própria administração”. Nesse 
caso, “a prorrogação, ao atenuar os efeitos da pena, retiraria ao menos parcialmente os efeitos preventivos que 
se espera da condenação”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao 
órgão que “se abstenha de efetuar a prorrogação do contrato”. .Acórdão 1246/2020 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 391, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

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

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1246%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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a relativização durante a fase de julgamento, conforme o caso e as circunstâncias da fase do processo de recuperação 
judicial”, cabendo à empresa, em tal situação, demonstrar sua viabilidade econômica. A 
corroborar esse entendimento, destacou o Acórdão 8330/2017-TCU-2ª Câmara, do qual fora 
extraído o seguinte enunciado: “Em licitação que permita a participação de pessoas físicas e jurídicas para 
disputa do mesmo objeto, havendo para as pessoas jurídicas exigência de certidão negativa de falência, concordata 
ou recuperação judicial deve-se, também, em observância ao princípio da isonomia, exigir da licitante pessoa física 
a certidão negativa de insolvência civil expedida pela Justiça Estadual.”. Em seu voto, o relator enfatizou 
que a jurisprudência do TCU “converge para a admissão da participação de licitantes em recuperação 
judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 
8.666/1993”, a exemplo do Acórdão 8271/2011-TCU-2ª Câmara. Considerando que, no caso 
concreto, apesar da não republicação do edital com a supressão da cláusula que proibia a 
participação das empresas nessas circunstâncias, verificou-se ampla participação de licitantes, o 
relator concluiu que a impropriedade “não foi acompanhada de evidências de prejuízo à competitividade 
do certame”, tendo ainda sido obtido desconto significativo entre o valor da menor proposta e o 
valor do orçamento de referência. Assim sendo, nos termos propostos pelo relator, o Plenário 
decidiu considerar a representação parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência à 
entidade que, “em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que 
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993”. 
Acórdão 1201/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 391, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 

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

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8330%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=de821270-a1cf-11ea-ada3-71d6f7b71763
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8271%2520ANOACORDAO%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=de821270-a1cf-11ea-ada3-71d6f7b71763
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1201%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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multa aos responsáveis. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 01834/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf.  

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

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

1.1.16. Concessão de medida cautelar – compra emergencial de material hospitalar para o 
combate à pandemia de coronavírus (COVID-19) – indícios de superfaturamento. 
Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Licitações e 
Contratos, após conhecimento de irregularidades em dispensa de licitação realizada pelo 
município de Iporá, para a aquisição de materiais hospitalares, em atendimento à situação 
excepcional decorrente da COVID-19. O Plenário, por unanimidade, acolheu o voto do 
Relator: (a) pela concessão da Medida Cautelar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 
autorizadores do periculum in mora e do fumus boni iuris, comunicando imediatamente o 
Prefeito, a Secretária de Saúde e o Controlador Interno, para que, em até 48 horas, comprovem 
ter suspendido a compra de 6.000 máscaras PFF2, ao preço de R$ 22,50 a unidade, até que o 
TCMGO decida sobre o mérito da questão; (b) pela publicação das contratações e das 
aquisições relacionadas ao combate à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), em 
local específico no sítio eletrônico oficial do município, para assegurar a publicidade e 
transparência, contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da 
Lei nº 12.527/11, o objeto, o nome do contratado, o número da inscrição na Receita Federal 
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em 
cumprimento ao disposto no § 2º do art. 40 da Lei nº 13.979/20; (c) pela publicação do termo 
de referência, e que sejam indicados os respectivos contratos advindos do procedimento de 
dispensa de licitação nº 3.914/20, e das pertinentes ustificativas de preços das contratações; (d) 
pelo encaminhamento das pesquisas de estimativas de preços realizadas anteriormente à 
contratação, nos termos exigidos pelo § 1º do inciso VI do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20. A 
Unidade Técnica destacou quanto à insuficiência de informações sobre contratações 
emergenciais publicadas no site do município, em desacordo com a Lei Federal nº 13.979/20, 
e sobre possível sobrepreço na aquisição de máscaras PFF2, em clara ofensa aos princípios do 
interesse público, legalidade, legitimidade e economicidade. Destacou que o TCMGO solicitou 
orçamento à empresa contratada para aquisição dos produtos, tendo sido apresentada proposta 
em valor R$45.000,00, portanto, inferior, o que justifica a expedição da medida cautelar. O Voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02176/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 22, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf 
  

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf
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1.1.17. Convênio. Instrumentos congêneres. Parceria. Termo de fomento. Acompanhamento 
e fiscalização. Designação de servidor. A gestão municipal deve designar, na forma legal, 
servidor responsável para acompanhar e fiscalizar cada termo de fomento firmado.  O 
responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto de termo de fomento 
não é a controladoria municipal, mas, sim, o agente público designado por ato publicado em 
meio oficial de comunicação, responsável pela gestão da parceria celebrada, com poderes de 
controle e fiscalização, conforme art. 2º, VI, da Lei 13.019/2014.  As atividades de controladoria 
não se confundem e nem se vinculam às atividades de fiscalização de termo de fomento. Contas 
Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Substituto Isaías Lopes da Cunha. Acórdão nº 8/2020-
TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 64, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.p
df 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00345081.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00345080.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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empresa e dos responsáveis técnicos no CREA e ou no CAU. Responsável técnico 
pertencente ao quadro permanente da empresa licitante. Pareceres uniformes. 
Procedência parcial. Determinações de correções do edital.  Ocorre que nem todos os 
serviços que envolvem limpeza pública necessitam de inscrição da empresa e do responsável 
junto ao CREA/CAU. Como bem apontou a unidade técnica, "Para esses serviços, em regra, a 
exigência de registro da empresa junto ao CREA/CAU está relacionada à destinação final de 
resíduos". Além disso, a representante juntou resposta do CREA/PR em consulta formulada 
pelo Município, restando esclarecido que "a roçada simples não é considerada atividade técnica 
que exija inscrição da empresa junto ao Conselho, mas tão somente a capina química e podas 
de árvore, que podem estar previstas em serviços de jardinagem, exigindo responsável técnico 
da área de agronomia". Em relação à previsão do item 5.3.4.3 do edital, o qual dispõe que "o 
responsável técnico deverá pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 
prevista para entrega da proposta", a Representação é procedente. Não se pode exigir vínculo 
empregatício do responsável técnico com a empresa licitante, consoante jurisprudência do 
TCU. Processo nº 749430/19 - Acórdão nº 898/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
nº 78/20, disponível em:  http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

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

1.1.27. Consulta. Sociedade de Economia Mista. Liquidação. Advogado. Inexistência. 
Inviabilidade. Contratação Temporária. Licitação. Reforma de prejulgado. O TCE/SC 
reformou o Prejulgado nº. 1485 a fim de alinhá-lo com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal adotado na ADI 3.536, o qual passa a figurar com a seguinte redação: ?1. Em casos de 
impedimento ou suspeição dos profissionais advogados vinculados ao quadro de pessoal do 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345754.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345895.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345895.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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órgão ou entidade para atuar em ações judiciais, em caráter excepcional e demonstrada a 
urgência, é admissível a contratação de advogados para causas específicas, mediante justificativa 
circunstanciada consignando as razões para a contratação de serviços jurídicos externos de 
profissional ou escritório de advocacia, podendo ser exigida especialização na matéria como 
condição de habilitação e contratação, observadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, que poderá ser viabilizada conforme as seguintes hipóteses: - por dispensa de 
licitação, nos casos admitidos nos incisos II e IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93; - 
mediante processo licitatório, nas modalidades previstas em lei, com seleção da melhor 
proposta; - por meio de credenciamento de profissionais ou escritórios de advocacia, aberto ao 
universo dos interessados, que atendam aos requisitos de habilitação definidos no edital do 
credenciamento, com definição, pela contratante, da retribuição pecuniária pelos serviços, 
hipótese em que fica caracterizada a inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição 
(art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93). 2. Nos termos do art. 25, II, combinado com o art. 
13, V, e com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, é admissível a contratação de serviços 
profissionais de notória especialização, mediante processo de inexigibilidade de licitação, para 
a defesa de interesses da empresa em ações judiciais que, por sua natureza ou complexidade 
(objeto singular), não possam ser realizadas pela assessoria jurídica da entidade. 3. Considerando 
que os serviços jurídicos, incluída a defesa judicial ou extrajudicial dos interesses da entidade, 
possuem natureza de atividade administrativa permanente e contínua, via de regra, devem ser 
executados por servidores efetivos no quadro de pessoal? Trata-se de Consulta formalizada pelo 
então liquidante da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque - CODEB, 
questionando sobre a legalidade de contratação direta de advogado pela referida sociedade, em 
fase de liquidação. Inicialmente, o Relator afirmou que, via de regra, funções permanentes e 
típicas da administração pública, como a função de representação judicial e de assessoramento 
jurídico, devem ser exercidas por servidores efetivos, admitidos por concurso público nos 
termos do art. 37, II, da Constituição Federal. Nesse rumo, oportuno colacionar orientação 
expressa no Prejulgado n. 1121. E destacou a questão, pretende-se esclarecer sobre a 
possibilidade de contratação direta de advogado por entidade que se encontra em fase de 
liquidação extrajudicial que não conta com referido profissional em seu quadro próprio. Assim 
sendo, o Relator explicou que o primeiro ponto a ser esclarecido diz respeito à possibilidade de 
utilização da procuradoria municipal para representação ou assessoramento jurídico de 
sociedade de economia mista pertencente ao Município. O Prejulgado n. 1485 do Tribunal de 
Contas autoriza a procuradoria do Estado a promover a defesa das sociedades de economia 
mista e de empresas públicas estatais, como previsto na Lei Complementar (estadual) n. 
226/2002. Tal entendimento autorizaria a adoção da mesma conduta na esfera municipal. 
Contudo, observa o Relator que no julgamento da ADI n. 3.5363, ocorrido em 02/10/2019, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para o reconhecimento da 
inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar (estadual) n. 226/2002 do Estado 
de Santa Catarina, no que se refere às empresas públicas e às sociedades de economia mista. E 
complementou: a mencionada Lei dispõe sobre o controle dos serviços jurídicos das entidades 
da administração indireta do Estado de Santa Catarina. Para o STF, o art. 132 da Constituição 
Federal confere às procuradorias dos estados atribuições para atividades de consultoria jurídica 
e derepresentação judicial apenas da administração pública direta, autárquica e fundacional. 
Assim, julgou inconstitucionais os dispositivos da Lei que autorizavam a Procuradoria do 
Estado a controlar os serviços jurídicos, inclusive de representação judicial, de empresas 
públicas e de sociedades de economia mista. Assim sendo, considerou o Relator que o 
Prejulgado 1485, ao possibilitar a atuação da Procuradoria do Estado nas empresas estatais, 
refere-se se expressamente à Lei declarada inconstitucional, faz-se necessária a revisão do 
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referido prejulgado para alinhar-se ao recente posicionamento do STF na ADI 3.536? e concluiu 
que tem-se por inadequada a atuação das procuradorias municipais na defesa jurídica e na 
representação judicial das sociedades de economia mista pertencentes aos municípios, existindo 
ou não conflito de interesses?. Sobre a segunda questão observada, a possibilidade de 
contratação direta de advogado para atuar em processos de interesse da sociedade, o Relator 
explicou que a admissão e advogado na administração direta e indireta deve atender, como 
regra, o princípio do concurso público. Não obstante, se a sociedade se encontra em liquidação 
e não conta com esse profissional em seus quadros, não é razoável exigir-se a realização de 
concurso público para provimento do cargo justamente no momento em que a entidade está 
em vias de extinção. Desta feita, entendeu o Relator que, nesse caso, coaduno com o 
entendimento da Diretoria Técnica e do Ministério Público no sentido de que, havendo 
previsão legal definindo as situações excepcionais é possível a contratação de advogado por 
tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, como dispõe a parte 
final do prejulgado n. 1121. Destacou ainda, que essa espécie de contratação não encontra 
amparo na Lei (municipal) n. 4.096/2017, que apenas autoriza a contratação de liquidante e 
demais auxiliares para promover as atividades de liquidação. Por fim, o Relator ainda observou 
que inexistindo autorização legal definindo os casos de contratação temporária, entende-se que 
a representação judicial da entidade pode ser realizada a partir da contratação nos termos da Lei 
n. 8.666/1993, conforme orienta a segunda parte do item 1 do Prejulgado n. 1485 e o item 2 
do mesmo Prejulgado?. Extrai-se da ementa do voto do Relator: SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. LIQUIDAÇÃO. ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO. 
INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LICITAÇÃO. Dada a inviabilidade 
de concurso público para a admissão de pessoal, como ocorre nos casos em que entidade se 
encontra em fase de extinção, a inexistência de advogado próprio para atuar nos processos pode 
ser suprida pela contratação temporária. PREJULGADO N. 1485. ADI N. 3.536. 
ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA. O reconhecimento da inconstitucionalidade 
dos dispositivos da Lei Complementar (estadual) n.226/2002 do Estado de Santa Catarina, que 
autorizava a Procuradoria Geral do Estado a atuar nos processos de interesse das empresas 
públicas e sociedades de economia mista estaduais, impõe a reforma do prejulgado n. 1485. 
@CON- 20/00043954, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

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

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

1.1.29. Representação. Licitação. Modalidade licitatória indevida. Orçamento incompleto. 
Obrigatoriedade de utilização de outra modalidade licitatória. Competividade. Burla. 
Aditivo com serviços previsíveis. O TCE/SC aplicou multas ao Prefeito de Irani, ao ex-
Secretário de Administração, ao engenheiro civil da Prefeitura e ao Presidente da Comissão de 
Licitação, que tinha como objeto a contratação de empresa, em regime de empreitada por preço 
global (material e mão de obra) para execução de obra de reformas do Parque de Exposições 
João Francisco Berton. As multas foram aplicadas ao ex-Prefeito por: a) autorizar orçamento 
da obra elaborado de forma inconsistente e incompleto, sem a inclusão de todos os serviços 
necessários e com o uso de unidades genéricas, contrariando o art. 6º, IX, alínea f, art. 7º, § 2º, 
II e art. 40, § 2º,II da Lei Federal nº 8.666/1993; b) por autorizar aditivo contratual para 
acrescentar serviços previsíveis antes da realização da licitação e que deveriam constar no 
orçamento original, com evidências de não inclusão para evitar a obrigatoriedade de utilização 
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de outra modalidade de licitação com maior ampliação da competitividade, em contradição aos 
termos do art. 7º,parágrafo I, c/c art. 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.666/93. Da 
mesma forma, o TCE/SC aplicou multa ao ex-Secretário de Administração de Irani, em razão 
de adoção de modalidade licitatória indevida, ao utilizar a modalidade de Convite, respaldado 
em orçamento inconsistente, incompleto e incompatível com a natureza do objeto, em afronta 
à competitividade do certame, contrariando o art. 23, inciso I, alínea ?a?, bem como o art. 3º, § 
1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O TCE/SC também aplicou multa ao engenheiro civil 
da Prefeitura de Irani por: a) elaborar orçamento da obra de forma inconsistente e incompleto, 
sem a inclusão de todos os serviços necessários e com o uso de unidades de medida genéricas, 
contrariando o art. 6º, IX, alínea f, art. 7º, § 2º, II e art. 40, § 2º, II, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
b) firmar declaração concordando com a assinatura de aditivo contratual para acrescentar 
serviços previsíveis antes da realização da licitação e que deveriam constar do orçamento 
original, com evidências de não inclusão para evitar a obrigatoriedade de utilização de outra 
modalidade de licitação com maior ampliação da competitividade, em contradição aos termos 
dos artigos 3º, 7º, parágrafo I, e 65, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.666/93; c) burlar o os 
ritos e regras legais do procedimento licitatório (responsável por ter assinado atestados de visita 
técnica de empresas licitantes que não teria sido realizada), em afronta ao arts. 3º, 41 e 43 da 
Lei Federal nº 8.666/93. Por fim, o TCE/SC ainda aplicou multa ao presidente da comissão de 
licitação, em razão de burlar os ritos e regras legais do procedimento licitatório (não julgou a 
licitação deserta e falsificou a ata da licitação), em afronta ao arts. 3º, 41 e 43 da Lei Federal nº 
8.666/93, e ao Gerente de Tributos, em razão de burlar os ritos e regras legais do procedimento 
licitatório, em afronta aos arts. 3º, 41 e 43 da Lei Federal nº 8.666/93. Inicialmente, o Relator 
informa que o escopo da representação é a verificação de possíveis irregularidades no processo 
licitatório [...], lançado pela Prefeitura Municipal de Irani, que possui como objeto a contratação 
de empresa, em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra) para execução 
de obra de reformas do Parque de Exposições João Francisco Berton. O Relator menciona as 
irregularidades encontradas: a) adoção de modalidade licitatória indevida no processo licitatório 
[...] em razão do valor final da obra, além de resultar em restrição à competitividade, em afronta 
ao art. 23, inciso I, alínea a, bem como art. 3º, § 1º,inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93; b) 
orçamento da obra inconsistente e incompleto, sem a inclusão de todos os serviços necessários 
e com o uso de unidades genéricas, contrariando o art. 6º, IX, alínea f, art. 7º, § 2º, II e art. 40, 
§ 2º, II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Súmula n. 258 do TCU e a Jurisprudência 
do TCE/SC; c) aditivo contratual para acrescentar serviços previsíveis antes da celebração do 
contrato, sem amparo no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; d) burla aos ritos e regras do 
certame em face de diversos procedimentos ilegais demonstrados na Ação Civil Pública n° 
0900026-09.2019.8.24.0019, em afronta aos arts. 3º, 41 e 43 da Lei Federal nº 8.666/93, aberta 
devido às irregularidades encontradas. Sobre a adoção de modalidade licitatória indevida, o 
Relator observou que extrai-se dos relatos constantes da Ação Civil Pública que o [...] secretário 
de administração, foi o responsável por determinar que o orçamento se encaixasse no limite da 
modalidade convite, com a consequente restrição à competitividade do certame, já que o 
orçamento básico da obra (inconsistente e incompleto como será relatado no próximo item) 
partiu do máximo legalmente previsto para essa modalidade. O Relator ainda destacou que o 
secretário de administração insistiu na manutenção, mesmo sabendo que havendo qualquer 
aditivo (e o contrato sofreu aditamento) o limite já seria ultrapassado. Desse modo, a escolha 
deveria recair sobre a modalidade de tomada de preços, que melhor se ajustava ao caso 
concreto. Observa-se que as cartas convites encaminhadas foram assinadas pelo próprio senhor 
[...], o que comprova sua responsabilidade no procedimento irregular. Sobre a segunda 
irregularidade, o orçamento da obra inconsistente e incompleto, sem a inclusão de todos os 
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serviços necessários e com uso de unidades genéricas, o Relator citou o entendimento de que 
ocorreu a supressão de serviços previsíveis e necessários, apontou que o orçamento continha 
itens incompatíveis com os serviços a serem realizados, além de serviços com descrição 
inconclusiva no memorial descritivo, que não permitiriam uma aferição adequada de custos 
pelos concorrentes e pela própria Administração Pública. A responsabilidade pelos atos 
irregulares foi atribuída aos [...] engenheiro civil e responsável pela elaboração da planilha de 
orçamento, e [...] prefeito de Irani e subscritor da planilha de orçamento. Para o Relator, sobre 
o orçamento da obra incompleto, a situação nos leva a concluir que, em regra, não houve um 
bom planejamento da obra, já que foi elaborado orçamento sem considerar serviços 
previamente identificados e necessários, sem detalhamento de todos os custos, impossibilitando 
uma real avaliação, com vistas a manter a modalidade licitatória escolhida, no caso Convite, 
contrariando o que estabelece a Lei Federal nº8.666/1993, em seu art. 6º, traz a definição de 
Projeto Básico. Citou o Prejulgado 810 do TCE/SC, e informou que o orçamento elaborado 
pela Administração deve retratar todos os custos unitários da licitação, com a descrição de 
quantitativos de maneira a se avaliar todos os custos da obra. Ademais, o inciso II do § 2º do 
art. 40, da mesma lei federal dispõe, ainda, que o orçamento deve fazer parte do edital, além de 
destacar que é vedado orçar serviços com unidades genéricas de acordo com a Súmula nº 258 
do Tribunal de Contas da União, e o entendimento do TCE/SC, autos ECO-07/00444653 , 
complementou o Relator. Quanto à terceira irregularidade, o aditivo contratual para acrescentar 
serviços previsíveis, o Relator explicou que foi apontado que os serviços que tinham deixados 
de compor o orçamento inicial foram incluídos em um aditivo [...], em 21/8/2017. Também 
foi apontado que parte desses serviços já havia sido executada, conforme comprovado por meio 
de registros fotográficos constantes da Ação Civil. Destacou o Anexo I da Lei Complementar 
Municipal nº 31 /2007, o qual declara que é atribuição do engenheiro civil da prefeitura tanto a 
elaboração da planilha de orçamento da obra quanto a fiscalização de sua execução, e que o 
segundo termo aditivo foi autorizado, mesmo ausente a justificativa de fato superveniente para 
inclusão de serviços e valores que implicaram em acréscimos quantitativos do objeto, em 
contradição aos termos do art. 7º, parágrafo I, c/c art. 65, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, 
enfatizando a responsabilidade do engenheiro da Prefeitura. Por fim, sobre a última 
irregularidade, burla ao procedimento licitatório, o Relator explicou que nos autos da Ação Civil 
Pública foram apontados diversos indícios que sugerem ter ocorrido fraude no processo 
licitatório, quais sejam: a) licitação sem interessados que não foi julgada deserta; b) contato 
telefônico mantido entre o secretário de Administração e o arquiteto da empresa que venceu o 
certame c) reserva de linha no livro de protocolos requisitada ao Gerente de Tributação de 
Irani; d) efetiva entrega dos documentos no município de Irani; e) similitude da formatação das 
propostas de preços e a ocorrência do mesmo erro ao descrever o regime de execução da obra?. 
Assim sendo, o Relator entendeu que os procedimentos descritos demonstram que ocorreram 
ilegalidades gravíssimas na condução do processo licitatório, de forma que julgo pertinente a 
cominação de multa aos responsáveis, por infração ao disposto nos arts. 3º, 41 e 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Extrai-se da ementa do voto do Relator: OBRA PÚBLICA. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXECUÇÃO DE CONTRATO. 
IRREGULARIDADES GRAVES. CONSIDERAR PROCEDENTE A 
REPRESENTAÇÃO. MULTA. 1. A utilização de modalidade de licitação Convite quando o 
orçamento da obra e a natureza do objeto  reforma de instalações prediais  exigiam outra 
modalidade de licitação, o que também se revelou na execução do contrato, constitui grave 
infração à norma legal, bem como afronta à competitividade e à obtenção da proposta mais 
vantajosa. 2. A elaboração de orçamento de forma inconsistente, incompleto, sem adequada 
especificação das unidades de medida, caracteriza grave infração às normas aplicáveis ao 
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instituto das licitações. 3. Deixar de incluir serviços passíveis de identificação no momento da 
elaboração de orçamento, com o intuito de utilizar determinada modalidade de licitação mais 
restritiva na participação de interessados, com posterior acréscimo contratual por meio de 
termo aditivo, caracteriza procedimentos tendentes a fraudar licitação, constituindo grave 
infração à norma legal, bem como afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, como também aos princípios competitividade e 
da obtenção da proposta mais vantajosa. Os atos praticados com grave infração à norma legal 
e aos princípios da Administração Pública ensejam multa prevista no artigo 70, II, da Lei 
Complementar nº 202/2000. @REP-19/00617908, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=195&op=pdf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1321%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus –, em seu art. 4º-B, inciso IV, estabelece que “há a presunção de que as aquisições por 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Pessoal.  
 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=869&ano=1952


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 36 de 96 

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1071432
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 37 de 96 

administrativas. Processo nº 694906/17, Acórdão nº 473/20 - Primeira Câmara, Informativo 
de Jurisprudência do TCEPR nº 76/2020, disponível em:  
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

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

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

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/2/pdf/00343624.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344230.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344225.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344225.pdf
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http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

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

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

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

1.2.12. Pessoal. Sistema S. Nepotismo. Função de confiança. É vedada aos dirigentes das 
entidades do Sistema S a nomeação ou a manutenção de cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, no quadro de funções de confiança das 
entidades, uma vez que estas estão sujeitas aos princípios estabelecidos no art. 37 da 
Constituição Federal, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia 
(Súmula Vinculante STF 13). Acórdão nº 5736/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
312, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf#page=4&zoom=100,84,750
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/06/informativo-22.pdf#page=4&zoom=100,84,750
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 41 de 96 

1.2.13. Admissão de Pessoal. Concurso Público. Manifestações uniformes da unidade técnica 
e do Ministério Público de Contas. Registro, com emissão de determinações. Pelo 
registro dos atos de admissão decorrentes do Concurso Público disciplinado pelo Edital 
realizado pelo Município. Pela expedição das seguintes determinações ao Município em relação 
aos futuros certames: a. Observar a elaboração prévia de Termo de Referência, que serve de 
base para a formulação da proposta de cada empresa; logo, quando de sua elaboração, ainda 
não se tem o conhecimento acerca de quem irá ser contratado ao final do procedimento, nos 
termos do art. 37, caput da CRFB (princípio da eficiência - planejamento), e art. 7º, inciso I, e 
§ 9º, art. 14, todos da Lei nº 8.666/93; combinado com o Art. 37, inciso II da CRFB, e art. 6º, 
inciso IX, art. 14 da Lei nº 8.666/93; b. Inserir nos editais de abertura informações acerca da 
obtenção de isenção das taxas de inscrição, tendo em vista que tal ausência fere os princípios 
da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos, inviabilizando a participação de 
hipossuficientes, nos termos do Art. 37, caput e inciso II (amplo acesso ao cargo público) da 
CRFB c/c a Lei 13.656/18." Processo nº 148310/18 - Acórdão nº 689/20 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 78/20, disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00344906.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00344906.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00344914.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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de contratos administrativos de designação temporária, mesmo não havendo dispositivo legal 
na lei que rege tal espécie de contratação, utilizando-se, por analogia o artigo art. 79 S 50 da Lei 
8666/93. 4) É possível a proposição de projeto de lei, modificando a legislação local que rege 
as contratações temporárias, prevendo a hipótese de suspensão do contrato, caso não seja 
possível a utilização do art. 79 S 50 da lei 8666/93, por analogia? 5) É possível a manutenção 
dos contratos administrativos de servidores em designação temporária, pagando-se apenas parte 
da remuneração dos profissionais? Nesse caso, mostra-se necessário o envio de projeto de lei a 
Câmara Municipal? 6) No caso de servidores comissionados, sendo a contratação de natureza 
"ad nutum" nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, seria possível a 
exoneração para contenção de despesas, mesmo em meio a emergência em saúde pública de 
nível mundial? 7) No caso de serviços terceirizados, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
em havendo a paralisação parcial da prestação de serviços, mostra-se possível a redução 
monetária contratual? Qual o percentual de serviço e percentual monetário possíveis de 
redução? Pode haver a suspensão ou rescisão desses contratos? Caberia alguma indenização do 
contratado? 8) No caso de serviços terceirizados, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
em não havendo paralisação ou redução da prestação de serviços, mostra-se possível a redução 
monetária contratual? Qual o percentual monetário possível de redução”? O Plenário desta 
Corte, à unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos: 
1.2.1. É possível a rescisão de contratos administrativos de designação temporária, antes do 
prazo final, com base na conveniência administrativa, que independente da exigência por lei 
local quanto à justificativa da rescisão, neste caso excepcional de pandemia deverá ser precedida 
de motivação, não podendo ser promovida de forma genérica, devendo ser instruída com dados 
con
consequentemente, dos salários dos servidores contratados temporariamente, mesmo não 
havendo efetiva prestação de serviço, considerando-se os dias de serviço não prestado como 
faltas justificadas, na forma do art. 3º, §3º, Lei 13.979/2020, e em homenagem aos princípios 
constitucionais econômicos e sociais, mas preferencialmente deverão imbuir-se na tentativa de 

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

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

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

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

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

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

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

1.2.17. Pessoal. Licença para tratamento de saúde. Licença à gestante. Auxílio-reclusão. 
Responsabilidade financeira. Trata-se de Consulta formulada pelo presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - IPS/SMJ, visando obter 
esclarecimentos sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, de 13 de novembro 
de 2019. Em síntese, o consulente solicita resposta desta Corte para a seguinte questão: “(...), se 
o ressarcimento dos valores pagos a título de licença para tratamento de saúde, licença maternidade e auxílio-
reclusão, devem ser de forma integral ao mês de novembro 2019 ou proporcional após a promulgação da EC nº 
103/2019”? O Plenário desta Corte, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a 
respondeu, à unanimidade, nos seguintes termos: A responsabilidade pelo pagamento dos 
benefícios de licença para tratamento de saúde, licença-maternidade e auxílio-reclusão é do 
instituto de previdência dos servidores até o dia 12/11/2019, se assim previa a lei local. A partir 
do dia 13/11/2019, a responsabilidade é do ente federativo. A compensação de valores entre 
ambos deve observar essa delimitação temporal. Parecer em Consulta TC nº 008/2020, 
Informativo de Jurisprudência TCEES nº 105, disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudência-n.-105.pdf 
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1.2.18. Consulta. Ouvidoria. Poder Legislativo Municipal. Lei nº 13.460/2017. Cargo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Fiscalização e Controle  
 

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

 

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

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

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

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344102.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344102.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344227.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344227.pdf
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http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestados por servidores concursados, podendo, a Câmara Municipal, excepcionalmente, 
terceirizar, em valores com a devida modicidade, por meio de procedimento licitatório, ressalvado 
os casos em que a legislação excepcionar, não sendo obrigatória a criação dos respectivos cargos. 
A excepcionalidade pode ser permitida, quando houver risco de atingir o índice do artigo 29-A, 
I da CRFB e enquanto perdurar essa situação, devendo ser observado que os custos com as 
referidas contratações não podem extrapolar o limite de gastos globais da Câmara, nos termos 
preceituados na CRFB, art. 29-A, caput e seus incisos. Cabendo ao gestor nesse ínterim adotar 
medidas que viabilizem a redução de despesas com pessoal, quais sejam: não admitir 
comissionados, negar reajuste e/ou revisão geral anual, não admitir servidores para substituição 
de inativos e qualquer outra medida que impacte no aumento de gastos da Câmara. 2.2. Os gastos 
com todas as consultorias contratadas pela Câmara Municipal, independentemente de serem 
consideradas ou não como gastos de pessoal, devem fazer parte do cálculo global dos gastos da 
Câmara para fins de aferir se houve extrapolação aos limites previstos no artigo 29-A da CRFB. 
Entretanto, como o gasto com consultorias não se enquadra no conceito de folha de pagamento, 
ele não será computado para fins de apuração do limite previsto no artigo 29-A, §1º da CRFB 
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(limite de 70% para a folha de pagamento). Mas se forem para substituir mão de obra contarão 
como gasto com pessoal para fins de se aferir o limite de gastos da LRF. Parecer em Consulta 
TC nº 002/2020, TC-2254/2014, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 105, disponível 
em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudência-n.-105.pdf 

1.3.19 Denúncia. Câmara dos Vereadores. Processo Legislativo. Disponibilização 
Intempestiva. Princípio da Legalidade. Princípio da Publicidade. Princípio da 
Transparência. Lei de Acesso à Informação. O TCE/SC considerou parcialmente procedente 
a denúncia apresentada pelo Observatório Social de São José acerca de ausência de integral 
cumprimento da Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) pela Câmara 
Municipal de São José, ante a divulgação intempestiva em sítio eletrônico das peças principais do 
projeto de Lei Complementar nº 006/2016, em desacordo com os princípios da legalidade e da 
publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e os artigos 3º, 6º e 8º da Lei Federal nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Trata-se de Denúncia apresentada pelo Observatório 
Social de São José (OSSJ), sobre irregularidade quanto à ausência de informações completas e em 
tempo real a respeito da publicação do projeto de Lei Complementar nº 006/2016 (que dispõe 
sobre o quadro de pessoal, cargos, funções e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal) 
da exposição de motivos e dos documentos legais correspondentes no Portal Transparência da 
Câmara e no Diário Oficial Eletrônico do Município de São José. Inicialmente, o Relator 
informou que o Responsável justificou que “a ausência de publicação de informações relativas 
ao Projeto de Lei Complementar nº006/2016 no Sistema Legislador decorreu do excesso de 
demandas que se acumularam na Diretoria Legislativa no final da 18ª Legislatura, mas que foi 
sanado antes mesmo do oferecimento da presente denúncia”. O Relator também informou que 
o Responsável “esclareceu que em consulta ao sítio eletrônico da Câmara de São José é possível 
ter conhecimento das matérias em deliberação pelo Legislativo josefense, sendo disponibilizados 
os textos principais e exposições de motivos. Acrescentou que eventuais informações adicionais 
devem ser solicitadas à Câmara, mediante requerimento, tendo em vista que os processos 
legislativos que tramitam na Casa não são eletrônicos”. O Relator explicou que, em consulta ao 
sítio eletrônico do Poder Legislativo, confirmou-se que “atualmente há disponibilização em 
tempo real das informações relativas às proposições legislativas e projetos em trâmite na Câmara 
de São José por meio do Sistema Legislador. Ademais em consulta ao portal eletrônico da Câmara 
Municipal de São José constatou que regularmente há publicação dos textos dos projetos, das 
atas das sessões, ordem do dia e das comissões legislativas” e fez menção aos precedentes sobre 
o tema decidido pelo Plenário do TCE/SC. O Relator entendeu, em concordância com o parecer 
exarado pelo MPTC/SC, que “o §1º do art. 8º (da Lei de Acesso à Informação), por sua vez, 
apresenta um rol mínimo (portanto exemplificativo) dos dados que deverão ser divulgados. 
Assim para além daquelas constantes do dispositivo, outras informações que também são de 
interesse coletivo ou geral deverão ser objeto de iniciativa de transparência ativa, mesmo que não 
listadas expressamente na Lei de Acesso à Informação”. Ainda, de acordo com o Relator, “a 
discussão está centrada na obrigatoriedade de o Poder Legislativo de São José disponibilizar no 
seu sítio eletrônico, em tempo real, informação sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
06/2016, com a exposição de motivos e os documentos legais. Embora [...] a legislação municipal 
não exija a publicação de projeto de lei no Diário Oficial do município, tal circunstância não 
autoriza a omissão na publicidade em sentido amplo, visando à transparência dos atos do Poder 
Público. Nesse sentido, o projeto de lei e seus elementos motivadores e justificadores devem ser 
disponibilizados, ao menos, no site da Câmara de Vereadores, por se tratar de transparência ativa, 
ou seja, constitui dever da Administração, sem necessidade de provocação de terceiro”. O Relator 
mencionou os autos @DEN-15/00218283 e, em especial, o @DEN-17/00101630: “Desse 
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modo, ainda que não haja obrigação explicita na legislação municipal para disponibilização 
integral dos processos legislativos, incluindo exposições de motivos dos projetos de lei, as atas 
das comissões e das sessões deliberativas no Portal de Transparência do Órgão ou no site da 
Câmara, tal publicidade é exigida pelo princípio da transparência dos atos da administração 
pública, reafirmado pelos artigos 3º, 6º e 8º da Lei n°12527/2011”. Assim sendo, o Relator 
acompanhou o parecer ministerial para considerar parcialmente procedente a denúncia 
apresentada pelo Observatório Social de São José acerca de ausência de integral cumprimento da 
Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) pela Câmara Municipal de São José, 
ante a divulgação intempestiva em sítio eletrônico das peças principais do projeto de Lei 
Complementar nº 006/2016, em desacordo com os princípios da legalidade e da publicidade (art. 
37, caput, da Constituição Federal) e os artigos 3º,6º e 8º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação). Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “O princípio da 
transparência da gestão pública (princípio republicano), que necessariamente exige o 
cumprimento do princípio constitucional da publicidade, exige a disponibilização a qualquer 
cidadão, por meio de fácil acesso, das peças principais dos processos legislativos relativos à 
apreciação de projetos de lei, incluindo texto do projeto, exposição de motivos,as atas das 
comissões e das sessões deliberativas, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação e ao 
princípio da transparência dos atos da administração pública”. @DEN-17/00082580, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

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

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700082580
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Poder Executivo que as referende integralmente”. Assim, para o Relator, “não é cabível 
determinação para impor as referidas alterações. Deve-se aguardar o processo político próprio, a 
ser inaugurado pelo chefe do Poder Executivo, para realizar as alterações no RPPS”. @RLA-
18/00212655, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php. 

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

1.3.22 Representação. Município. Repasse do duodécimo. Legislativo. Atraso. Valor inferior. 
Multa. O TCE/SC aplicou multa ao ex-Prefeito Municipal de Laguna em face do repasse em 
atraso e em valores menores do duodécimo devidos à Câmara Municipal de Laguna, no exercício 
de 2016, em inobservância ao que dispõe o art.29-A, § 2º, II, da Constituição Federal, c/c o art. 
68, XIX, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de Representação formulada pelo ex-Presidente da 
Câmara Municipal de Laguna noticiando supostas irregularidades referente aos repasses do 
duodécimo à Câmara Municipal de Laguna no exercício de 2016 cometidas no âmbito da 
Prefeitura Municipal. Inicialmente, o Relator apontou que na Representação foi sustentado que 
“até o dia 20 do mês de maio do 2016 o Prefeito Municipal não havia efetuado o pagamento 
obrigatório para o exercício de 2016”, e que “os repasses constitucionais estavam sendo pagos 
de forma indevida, parcelada e fora do prazo legal”. O Relator mencionou o ex-Prefeito 
“pronunciou-se afirmando que realmente atrasou o repasse do duodécimo ao Poder Legislativo, 
diante da queda da arrecadação e do aumento dos gastos com o funcionalismo público, e que 
editou os Decretos n° 4.645/2016 e 4.748/2016 objetivando a racionalização e contenção de 
despesas no âmbito da administração municipal de Laguna”. O Relator pontuou que “as contas 
do prefeito municipal de Laguna no exercício de 2016 foram rejeitadas por descumprimento do 
art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF, o que demonstra que não surtiram os efeitos 

http://web06.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800212655
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esperados da edição dos Decretos n° 4.645 de 23 de maio de 2016 e n. 4.748 de 26de outubro de 
2016, que tinham por objetivo a limitação de empenhos e adequação do nível de receitas do 
município”. E ainda, que “em consulta ao sistema e-sfinge, constata-se que os repasses ao Poder 
Legislativo foram efetuados em parcelas, todas em atraso durante o exercício de 2016, 
constatando-se um valor a menor [...] no repasse do duodécimo devido à Câmara Municipal de 
Laguna, no exercício de2016, em agravo ao disposto no art. 29-A, § 2º, II, da Constituição 
Federal, c/c o art.68, XIX, da Lei Orgânica Municipal”, complementou o Relator. Desta feita, o 
Relator decidiu que nessa linha não há como eximir a responsabilidade do Prefeito Municipal de 
Laguna do exercício de 2016, “pela irregularidade do repasse em atraso e em valores menores do 
duodécimo devidos à Câmara Municipal de Laguna, no exercício de 2016, em afronta ao disposto 
no art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal, c/c o art. 68, XIX, da Lei Orgânica Municipal”. O 
Relator ainda informou que em situações semelhantes o Tribunal de Contas aplicou multa ao 
responsável por deixar de efetuar o repasse do duodécimo no prazo estabelecido e citou como 
exemplos os informativos de jurisprudência desta Corte: @REP- 11/00028304, @RPA-
04/01642925, REP10/00773741. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “Município. 
Representação de Agente Público. Atraso no repasse do duodécimo ao Legislativo.Aplicação de 
multa ao Responsável. Prefeitura Municipal de Laguna. O repasse do duodécimo em atraso e em 
valor inferior ao devido, contraria o disposto no art.29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal”. 
@REP-16/00466882, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 72, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

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

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

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


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 66 de 96 

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

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

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

 

2 Direito Constitucional  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 71 de 96 

caso, é cabível o controle pela via concentrada. A portaria que inaugurou o inquérito em questão 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constitucionalidade da portaria que determinou a instauração do procedimento investigatório, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Jurisprudência do STF nº 981, disponível em: 

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

 

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

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

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

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157440


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 77 de 96 

titularizados pela AGU. Registrou que o acordo de leniência pactuado entre a impetrante do 
MS 35.435 e a CGU/AGU continha disposição expressa no sentido de afastar as sanções 
administrativas da Lei Anticorrupção, as sanções previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei 
8.666/1993 e ainda os efeitos e as penalidades previstas na Lei 8.429/1992. O mesmo regime 
de imunidade ampla foi garantido à impetrante do MS 36.496 em acordo celebrado com a 
CGU/AGU. As duas empresas colaboradoras assumiram o compromisso de adimplir 
integralmente valor arbitrado a título de ressarcimento do patrimônio público. Nos termos de 
ambos os acordos, o descumprimento das obrigações poderia implicar inclusive a decretação 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. O ministro documentou 
que a extensão de imunidade cível pela reparação de danos também foi garantida à impetrante 
do MS 35.435 mediante acordo de leniência firmado com o MPF. Frisou que, embora do ponto 
de vista estritamente normativo, a celebração dos contratos de leniência anticorrupção, de fato, 
não fulmina a atuação sancionadora do TCU baseada na Lei 8.443/1992. No entanto, é inegável 
a existência de sobreposição fática entre os ilícitos admitidos pelas colaboradoras perante a 
CGU/AGU e o objeto de apuração do controle externo. Se a sobreposição fática não for 
considerada de maneira integrada, sobreleva-se o risco de determinada empresa ser apenada 
duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Para além do debate acerca da ocorrência de bis in idem, 
uma visão não coordenada da incidência dos regimes de responsabilidade cível e administrativa 
gera riscos à própria efetividade do sistema anticorrupção. A lógica subjacente ao modelo de 
justiça negocial é a de instituir rígido regime de colaboração. Os acordos de leniência, negócios 
jurídicos bilaterais, apresentam natureza de meio de obtenção de prova. Em contrapartida ao 
dever de colaboração, o Poder Público mantém suspensão circunstancial condicionada das 
sanções aplicáveis. Em algumas hipóteses, a suspensão das sanções torna-se condição de 
cumprimento do próprio acordo de colaboração. O relator ponderou não ser desarrazoado 
supor que a decretação de inidoneidade configuraria “pena de morte” de construtoras cujas 
atuações econômicas se voltem, primordialmente, à realização de empreendimentos de 
contratação pública. A premissa da celebração de um acordo é o adimplemento de suas 
cláusulas, o que decorre da boa-fé objetiva e do princípio da confiança. É necessário dar à 
empresa condições de cumprir as sanções pecuniárias. Consequentemente, é imprescindível que 
se permita o funcionamento e a operação em seu mercado usual. O ministro enfatizou que a 
possibilidade de o TCU impor sanção de inidoneidade pelos fatos que deram ensejo à 
celebração de acordo de leniência com a CGU/AGU não é compatível com os princípios 
constitucionais da eficiência e da segurança jurídica. Acrescentou que, conquanto a sanção de 
inidoneidade imposta com base na Lei 8.443/1992 não esteja contemplada expressamente na 
Lei Anticorrupção, a aplicação desta penalidade pelo TCU resultará em ineficácia da cláusula 
que prevê a isenção ou a atenuação de sanções administrativas estabelecidas na Lei 8.666/1993. 
Esvazia, por consequência, a força normativa do art. 17 da Lei 12.846/2013 (2), pois os efeitos 
práticos das reprimendas são semelhantes, senão coincidentes. Nada obsta que, mesmo depois 
de ser celebrado o acordo com a CGU/AGU, o TCU apure a existência de danos 
complementares que não foram integrados na reparação ao erário entabulada nos acordos. A 
realização da missão institucional do TCU não é suprimida. As diversas medidas que podem 
ser manejadas pela Corte de Contas devem considerar sua proporcionalidade e os impactos nos 
acordos pactuados com a Administração Pública. No tocante ao MS 36.526, o relator apurou 
que, diferentemente das situações anteriores, o debate não está relacionado propriamente aos 
efeitos que os acordos de leniência da Lei Anticorrupção exercem sobre o poder sancionador 
do TCU, mas sim aos efeitos de uma tentativa de colaboração travada diretamente com a 
própria Corte de Contas. Extraiu dos autos que a respectiva impetrante realizou requerimento 
para colaborar com as investigações perante o TCU. Com a emissão de parecer favorável do 
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MP de Contas, pedido de reexame de acórdão foi sobrestado pelo relator daquela Corte, que 
ordenou a formação de processo apartado, com relatoria diversa, para a análise do pleito de 
cooperação. Em parecer no feito instaurado, a área técnica do TCU endossou a celebração do 
acordo entre a empresa e a Corte. Antes de a proposta de colaboração ser analisada, o plenário 
daquele Tribunal negou o pedido de reexame. Na oportunidade, determinou sumariamente o 
encerramento dos autos apartados, sem valorar sua instrução e os pareceres favoráveis. Em 
síntese, a tese então prevalecente foi a de que o procedimento de colaboração não materializava 
direito subjetivo à obtenção dos benefícios. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos 
posteriormente, o TCU consignou a inexistência de fundamento legal para a colaboração e a 
diferença da situação da empresa em relação às demais, que teriam celebrado acordo de leniência 
com o MPF. Ademais, inexistiria regulamentação interna do TCU sobre esse procedimento. O 
ministro Gilmar Mendes compreendeu que houve a adoção de comportamentos contraditórios 
na sinalização de possibilidade de acordo com a impetrante. Ainda que o órgão apresente 
estrutura complexa, é uma instituição una sob a perspectiva do administrado. É inquestionável 
que a manifestação favorável da área técnica tem o condão de gerar confiança legítima nas 
empresas de que as tratativas serão minimamente levadas em conta pelo Tribunal. Para o relator, 
mesmo que não se cogite da existência de direito líquido e certo à obtenção dos benefícios, a 
estruturação de qualquer programa de leniência deve ser pautada em regras transparentes que 
permitam a ciência do administrado acerca dos parâmetros orientadores da análise de sua 
proposta. A mera divergência interna dos órgãos do TCU sobre a possibilidade jurídica de 
colaboração, por si só, não configura fundamentação idônea para afastar a consideração do 
esforço colaborativo da impetrante. O acórdão da Corte de Contas violou o devido processo 
legal e a própria boa-fé objetiva ao rechaçar sumariamente a proposta de colaboração iniciada 
com as áreas técnicas sem apresentar fundamentação robusta que fosse além da mera 
divergência. Além disso, não prospera o argumento de que a empresa não teria reconhecido sua 
participação na fraude à licitação e não teria cooperado para o devido esclarecimento dos fatos. 
O parecer da área técnica do próprio órgão expressamente fez constar que a empresa não 
apenas reconheceu sua participação no ilícito, mas chegou a apresentar proposta de valor do 
dano no caso concreto. Por esse motivo, a concessão do título de marker à empresa foi sugerida. 
O ministro observou que a garantia de transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos 
administrados acerca dos possíveis resultados de uma tratativa é um dos pilares estruturantes 
de qualquer acordo de leniência ou colaboração criminal. É importante que sejam minimamente 
estabilizadas, inclusive as possíveis repercussões de eventual desistência ou insucesso da 
colaboração. Nessas hipóteses, devem ser estabelecidos os limites à própria utilização dos 
documentos e provas apresentados nas tratativas numa eventual atuação repressiva do órgão. 
Princípio aplicável aos acordos criminais e aos firmados na esfera administrativa. Acerca do MS 
36.173, o relator noticiou que o procedimento de TCE que deu origem à aplicação da penalidade 
iniciou-se com base em dados obtidos na interceptação telefônica cuja nulidade foi declarada 
no Inq 3.732. Logo, as provas dela decorrentes são igualmente ilícitas, ainda que adquiridas por 
instituição distinta — TCU —, uma vez que deram o condão ao procedimento fiscalizatório da 
Corte de Contas. A rejeição da prova derivada assenta-se na doutrina americana dos frutos da 
árvore envenenada. Destarte, entendeu que essas provas não podem levar à formação de 
convicção dos julgadores no procedimento de TCE. Por mais que o julgador deva fazer uso de 
seu livre convencimento para examinar provas e proferir decisões, suas conclusões, em regra, 
não podem advir de provas ilícitas. Por seu turno, o ministro Edson Fachin alinhou-se à 
conclusão do voto do relator no MS 35.435 e, em divergência, denegou a ordem nos demais 
mandados de segurança. Principiou com a explicitação de que as situações são distintas, apesar 
de três mandados de segurança terem o mesmo fio condutor em comum. Reportam-se a 
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decisões do TCU e à imposição de sanções diante da presença de acordo ou de suscitada 
atividade colaborativa em sede de leniência. Já o MS 36.173 cuida da questão específica da 
validade ou invalidade do ato que utiliza prova cuja nulidade foi declarada pelo STF. Abordou 
que o acordo de leniência é efetivamente valioso instrumento apto a colaborar no combate à 
macrocriminalidade financeira dentro do Estado brasileiro. A empresa colaboradora, que 
confessou a participação no ilícito, entrega provas e meios pelos quais se possibilita a descoberta 
de crimes e ressarcimento do produto do ato ilícito ao erário. Compromete-se com diversas 
condições legais e recebe benefícios concernentes à aplicação de penalidade em seu desfavor. 
Quanto ao MS 35.435, o ministro Edson Fachin, ao conceder a segurança, destacou que o 
acordo de leniência é inequivocamente anterior à aplicação de penalidade pelo TCU. 
Circunstância de relevo na matéria. Consignou que a Corte de Contas não pode obstar o 
cumprimento do pacto avençado, até em atenção à tutela da confiança legítima daquele que 
agiu de boa-fé ao confessar a participação nos ilícitos. No que diz respeito ao MS 36.496, 
denegou a segurança pleiteada, uma vez que não anteviu direito líquido e certo a ser amparado. 
Esclareceu ter sido celebrado acordo entre a empresa e a CGU em data posterior a da decisão 
do TCU, que impôs a sanção da inidoneidade para a impetrante contratar com a Administração 
Pública Federal. A circunstância de o acordo ter sido firmado depois é relevante para a 
manutenção da sanção imposta pela Corte de Contas, no exercício de suas funções 
constitucionais, acerca dos mesmos fatos. Asseverou que a impetrante pretende opor ao TCU 
o acordo de leniência, a fim de obter tratamento isonômico dado a empresas que pactuaram 
com o MPF. Todavia, as situações são substancialmente diferentes. Os acordos de leniência 
celebrados com o MPF pelas outras empresas foram prévios à decretação da penalidade pela 
Corte de Contas. Prestaram à avaliação adicional acerca da imposição da penalidade. No 
entanto, o ajuste da impetrante é posterior e, portanto, inviável a aferição da boa-fé e da 
confiança legítima da empresa que aguardou o final dos procedimentos investigatórios pelo 
TCU para pretender enquadrar-se na condição de colaboradora. Além disso, sequer é possível 
alegar que o termo de cessação de conduta perante o CADE prestou-se a qualificá-la nessa 
condição, pois se trata de instrumento legal distinto do acordo de leniência regulamentado pelos 
arts. 86 e 87 da Lei 12.529/2011 (3). Dessa maneira, não pode receber o mesmo tratamento 
jurídico nem ofertar as mesmas benesses destinadas àqueles colaboradores que se sujeitam aos 
requisitos do instituto. Ao dissentir do relator e denegar a segurança requerida no MS 36.526, 
o ministro Edson Fachin reputou não haver conduta a ser amparada. Inequivocamente inexiste 
acordo celebrado. Diante da expectativa de firmar-se acordo de leniência, não verificou emergir 
direito legítimo a impor sua celebração ou a decorrência dos respectivos efeitos, a afastar a 
aplicação da penalidade. Expôs que o STF já firmou entendimento no sentido de que não há 
direito subjetivo à colaboração premiada. Assim, não há direito subjetivo a acordo de leniência. 
Ademais, sublinhou que o acordo de leniência, além de meio colaborativo, constitui negócio 
jurídico processual personalíssimo, a evidenciar a exigência de voluntariedade das partes. Ele 
deve contar com manifestação volitiva daqueles que o firmam. Mesmo que se considere o 
pronunciamento do MP de Contas pela suspensão do feito e cotejo das provas juntadas, o órgão 
responsável pela tomada de decisão acerca de necessidade ou não do acordo de leniência é o 
TCU, por meio de seu Plenário. Este lançou fundadas razões para não aceitar a posição de 
colaboradora da impetrante. Por isso, não vislumbrou boa-fé objetiva a ser tutelada. Ausente 
expectativa tutelável. Destacou serem robustas as provas que formaram a convicção do TCU e 
apontam a efetiva ocorrência de dano ao erário diante de fraude a procedimento licitatório. 
Rechaçou o argumento segundo o qual haveria subsidiariedade da atuação da Corte de Contas 
em relação à investigação do CADE promovida pelos mesmos fatos. O TCU tem múnus 
iluminado pela finalidade de identificar condutas causadoras de prejuízos ao erário, e não 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 80 de 96 

diretamente a ordem econômica, seara de atuação do CADE. À Corte de Contas, cabe a busca 
pelo ressarcimento dos danos em atenção precípua ao interesse público. A circunstância de um 
mesmo fato ilícito ser objeto de investigações distintas por entes diversos não conduz à 
impossibilidade de aplicação de penalidade por um ou mais de um deles, mormente quando se 
trata de sanção distinta prevista em lei. A despeito de o TCU ter analisado anteriormente o 
edital de licitação, afirmou inexistir formação de coisa julgada administrativa. Somente após a 
deflagração de operação policial, foi possível o conhecimento pelo Poder Público de todas as 
irregularidades ocorridas no processo licitatório e na formação dos contratos administrativos. 
Logo, é indevido impedir que o TCU exerça sua função constitucional quando os fatos 
chegaram a seu conhecimento após a efetiva contratação. Portanto, o TCU, no exercício de seu 
mister, pode impor sanção de inidoneidade, ainda que haja manifestação dos órgãos internos e 
parecer favorável do Parquet de Contas sobre a realização de acordo de leniência com a Corte, 
acerca de fatos fiscalizados. No tocante ao MS 36.173, o ministro manteve o acórdão prolatado 
pelo TCU. Rejeitou o argumento de que a decretação de nulidade no Inq 3.732 deveria levar 
também ao reconhecimento de encontrar-se a TCE eivada de vício, por estar amparada nas 
provas colhidas na interceptação telefônica. No ponto, consignou que as conclusões do TCU 
também se ampararam em outros elementos de prova, e não exclusivamente naquelas colhidas 
na interceptação telefônica posteriormente declarada nula. Em seguida, citou trechos da decisão 
da Corte de Contas. Por exemplo, a parte na qual afirma ter sido desencadeada a apuração a 
partir dos elementos adversados. No entanto, as informações policiais trazidas serviram apenas 
ao impulso inicial, uma vez que a comprovação do cometimento do ilícito se deu com base em 
elementos levantados pelo próprio TCU. O ministro refutou outras alegações da impetrante e 
acrescentou não ser possível reavaliar o conjunto fático-probatório considerado pelo TCU. 
Reportou-se à jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de 
segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da inviabilidade de 
dilação probatória. Em seguida, o julgamento foi suspenso. 
(1) Lei 8.443/1992: “Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o 
Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de 
licitação na Administração Pública Federal.” 
(2) Lei 12.846/2013: “Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de 
leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88.” 
(3) Lei 12.529/2011: “Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá 
celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a 
redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com 
pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que 
colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa 
colaboração resulte: I – a identificação dos demais envolvidos na infração; e II – a obtenção de 
informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. (...) Art. 
87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990 
, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, 
determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia 
com relação ao agente beneficiário da leniência. Parágrafo único. Cumprido o acordo de 
leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o 
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caput deste artigo.” MS 35435/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 979, disponível 
em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm 

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

3. Direito Financeiro  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pelo fundo garantidor deverá obedecer aos requisitos prudenciais estabelecidos na Resolução 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disponível em: 

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

L 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Direito Previdenciário 

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

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

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

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

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

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

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

         Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Incide a contribuição previdenciária 

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

controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/5/pdf/00345444.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343831.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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da aposentadoria nesses casos. Processo nº 280793/19 – Acórdão nº 574/20 – Primeira Câmara 

Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 76, disponível em: 

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

jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344168.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00344168.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343927.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343927.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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jurídica, o princípio da confiança e da boa-fé. Face o exposto, fica claro que a negativa do registro 
de aposentadoria, para que se aguarde pôr fim a tramitação dos autos quanto a 
(in)constitucionalidade das Leis Complementares em questão, traria danos irreparáveis ao 
recorrente, afrontando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como o bem estar e 
celeridade processual que se preza desta Corte, de maneira que acompanho as manifestações da 
CGE e do Ministério Público de Contas, provendo o registro ao ato de inativação do recorrente. 
Processo nº 503202/19 – Acórdão nº 530/20 – Tribunal Pleno - Informativo de Jurisprudência 
do TCEPR nº 76, disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

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

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/3/pdf/00343917.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345742.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/6/pdf/00345742.pdf
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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servidor público vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por ausência de 
previsão legal e por inaplicabilidade do art. 40, Constituição Federal, ao RGPS. Parecer em 
Consulta TC 006/2020, TC 16365/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 105, 
disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-
de-Jurisprudência-n.-105.pdf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1234192&classe=ARE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 94 de 96 

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

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

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

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

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

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

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 310, disponível em: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 95 de 96 

Jurisprudência do TCU nº 311, disponível em: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TCEMT nº 64, disponível em: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revogação parcial: Pareceres em 

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

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

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

de-Jurisprudência-n.-105.pdf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informativos/ 

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

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

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

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

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

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

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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1 Licitações e Contratos  
 

1.1.1 Licitação. Sistema S. Pregão. Regulamento. Pregão Eletrônico. Serviços comuns de 
engenharia. Facilites.   

1.1.2 Convênio. Acordo de cooperação. Requisito. Bacia hidrográfica. Comitê. Termo de 
parceria. Organização internacional. Consulta.  

1.1.3 É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 
especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota.  

1.1.4 Nos editais de licitação e nas minutas do contrato, não deverão constar obrigações 
alheias à relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada, a exemplo 
da exigência, para a prestação.  

1.1.5 É irregular a adoção injustificada da modalidade de concorrência em detrimentos 
do pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia, a 
exemplo da contratação conjunta de serviços de conservação e manutenção de 
infraestrutura predial (facilities), uma vez que pode resultar na prática de ato de gestão 
antieconômico. 

1.1.6 Licitação. Aquisições. Preços de referência.  
1.1.7 Licitação. Habilitação. Certidões de Infrações trabalhistas. Restrição ao caráter 

competitivo.  
1.1.8 Licitação. Procedimento. Inabilitação/desclassificação de propostas. Formalismo 

moderado. Convalidação de falhas formais. Interesse público.  
1.1.9 Licitação. Termo de referência. Objeto sem detalhamento.  
1.1.10 Auditoria. Contrato de Emergência. Conversão em Tomada de Contas Especial. 

Ocorrência de danos ao erário.  
1.1.11 Contrato. Repactuação. Interregno mínimo de um ano. Convenção ou Acordo 

Coletivo.  
1.1.12 Contrato de aquisição de materiais. Vigência. Prorrogação de prazo. 

Impossibilidade.  
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1.1.13 Inexigibilidade de licitação. Singularidade e exclusividade do objeto. Não 
identificação. Contratação direta irregular. Determinação para suspensão do 
contrato administrativo. Decisão monocrática referendada pelo Pleno.  

1.1.14 Consulta. Sociedade de Economia Mista. Lei Federal nº 13.303/2016 – Estatuto das 
Estatais. Sistema de Registro de Preços.  

1.1.15 Contratação temporária e indícios de irregularidade. Determinação para que o 
Chefe do Executivo não promova novas contratações, além da fixação de prazo 
para a solução consensual do conflito.  

1.1.16 O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo de 
desconto em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de preço 
máximo, que é permitida pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. 

 
1.2. Pessoal  

 
1.2.1. Gestão Administrativa. ANA. Competência. Bacia hidrográfica. Comitê. Consulta.  
1.2.2. Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 

constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença remunerada, tendo em 
vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a Administração.  

1.2.3. Nas hipóteses em que há acumulação ilícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição 
da República dar-se-á de maneira individualizada e não sobre o somatório de todos 
os valores percebidos pelo agente público.  

1.2.4. A adoção de modelo de vínculo do profissional com a Administração é uma 
decorrência da aplicação das previsões constitucionais e legais para cada situação, e 
não uma opção livre do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa 
correspondente do cômputo dos gastos com pessoal. 

1.2.5. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de 
horário.  

1.2.6. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 
estatutário. 

1.2.7. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. 
Licença por assiduidade. Emprego público. CLT. 

1.2.8. Educação. CDCE. Atuação dos servidores efetivos ou contratados. Presidente e 
tesoureiro. 

1.2.9. Pessoal. Admissão. Tesoureiro. 
1.2.10. Pessoal. Assessor jurídico. Burla ao concurso público. Nomenclatura do cargo.  
1.2.11. Pessoal. Nepotismo. Nomeação de sobrinho da prefeita no cargo de controlador 

geral. Cargo técnico-profissional.   
1.2.12. Servidor público. Estágio probatório. Plano de carreira. Remuneração. Alteração.  
1.2.13. Servidor público. Cargo efetivo. Cargo em comissão. Função de confiança.  
1.2.14. Admissão de pessoal. Médico. Plantão. Concurso Público.  
1.2.15. Concurso Público. Edital deficiente de instrução. Impossibilidade de avaliar a 

correção da lei interna. Cautelar referendada.  
1.2.16. Remuneração de servidores. Acumulação irregular. Ressarcimento. Tomada de 

Contas.  
1.2.17. Concurso público. Idade limite. Previsão em lei. Natureza do cargo.  
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1.2.18. Remuneração de servidor público. Impossibilidade de reajuste automático. 
Necessária edição de lei específica. Mínimo constitucional que deve considerar a 
totalidade da remuneração.  

1.2.19. Consulta. Transposição, remanejamento e transferência de recursos orçamentários 
dentro de uma mesma estrutura administrativa. Necessidade de lei específica 
diversa da LOA. Princípio da exclusividade encartado no art. 165, § 8º, da 
Constituição de República.  

1.2.20. Representação. Concurso público. Aumento de despesa com pessoal. 
Descumprimento dos arts. 16 e17 da LRF e do art. 169, § 1º da Constituição 
Federal. Presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Superveniente contexto 
de calamidade pública nacional e legislação correlata na área de despesas com 
pessoal. Necessidade de balizamento das ações possíveis a serem adotadas para 
admissão de pessoal. Concessão de medidas cautelares. A Suspensão de prazos 
processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-GP/TCE não alcança o 
cumprimento das medidas cautelares propostas, pois se enquadra à hipótese de 
medida urgente excepcionado no art. 1º da referida norma. 

1.2.21. Acumulação de cargos públicos. Ausência de comprovação da conclusão dos 
processos administrativos disciplinares. Omissão do gestor. Postergação no tempo 
de eventuais ilegalidades existentes. Fumus boni iuris. Periculum in mora. Adoção de 
medida cautelar de ofício. Determinação ao gestor sob pena de multa diária. 

1.2.22. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração Pública. Vínculo. Interrupção. 
Consulta.  

1.2.23. Remuneração. Greve. Desconto. Compensação de jornada. Abono de faltas.  
1.2.24. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa-fé. Administração 

Pública. Erro.  
 

1.3 Fiscalização e Controle  
 

1.3.1 Gestão Administrativa. Sistema S. Contabilidade. Legislação. CFC. Secretaria do 
Tesouro Nacional. Entendimento.  

1.3.2 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. STF. Repercussão geral. Execução   
1.3.3 Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 

ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República.  
1.3.4 Contabilidade. Execução Orçamentária. Atenuante de execução deficitária. Poder 

Legislativo. Repasse de duodécimo.  
1.3.5 Controle interno. Segregação de funções. Tesoureiro, presidente da CPL, pregoeiro 

e fiscal de contratos.  
1.3.6 Patrimônio. Inventário físico-financeiro. Procedimentos.  
1.3.7 Prestação de contas. Educação. CDCEs. Escriturações e demonstrações contábeis.  
1.3.8 Responsabilidade. Contratação irregular de serviços. Parecer jurídico com erro 

grosseiro. Gestor público.  
1.3.9 Responsabilidade. Levantamento patrimonial. Gestor.  
1.3.10 Antecipação de pagamentos de contrato de transporte escolar em decorrência da 

pandemia do Coronavírus.  
1.3.11 Verificação do cumprimento das determinações das leis de transparência pelos 

poderes executivos e legislativos dos municípios goianos.  
1.3.12 Tomada de Contas. Dano Ausência de Solidariedade com o Ente Municipal.  
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1.3.13 Administrador Público. Responsabilização. Ausência de Elementos. Ilícito 
Afastado.   

1.3.14 Suprimento de fundos. Falta de planejamento e organização que atraem a 
responsabilidade dos gestores. Inaplicabilidade da Súmula nº 20 TCE. 
Irregularidade detectada na origem.  

1.3.15 Contas anuais de Governo. Período com três gestores municipais. Ausência de 
irregularidades imputadas à gestão de dois prefeitos. Parecer prévio favorável à 
aprovação das contas em relação a esses. Irregularidades apontadas à gestão de um 
deles. Não adoção de medidas para inscrição e cobrança da Dívida Ativa. Déficit 
financeiro. Inconsistência na apuração do saldo patrimonial. Divergência no saldo 
das contas. Restos a pagar de bens móveis. Parecer prévio favorável à aprovação 
das contas, com ressalvas. Instauração do processo autônomo para apuração de 
responsabilidade. Recomendação ao atual gestor para melhoria da qualidade das 
demonstrações contábeis.  

1.3.16 Representação. Inspeção Especial. Situação funcional dos servidores municipais. 
Tese fixada pelo STF no âmbito do RE nº 848.826/DF não prejudica a 
competência do Tribunal para julgamento de contas de gestão em que o Prefeito 
figura como ordenador de despesas. Emissão de parecer prévio. Incidência da 
prescrição decenal quanto às irregularidades formais ocorridas antes de 06.04 de 
2002. Iliquidez parcial da matéria quanto à acumulação indevida de funções 
públicas. Contratação de servidores comissionados e temporários sem prévia 
regulamentação em lei ocorridos entre 2005 a 2007 que não foram alcançados pela 
prescrição decenal. Afrontam o art. 37, incisos V e IX da CF. Ausência do fumus 
bom iuris e de periculum in mora necessários à adoção de medidas acautelatórias. 
Reclassificação de cargo depende de Lei de competência da Câmara Municipal, não 
podendo ser realizada mediante portaria. Pastas funcionais incompletas impedem 
fiscalização dos atos de admissão por parte do Tribunal. Imposição de multas ao 
gestor. Recomendações ao corpo técnico e atual do gestor.  

1.3.17 Plano de Fiscalização Anual 2013-2014. Município. Tese fixada pelo STF no âmbito 
do RE nº 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para julgamento 
de contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas. Emissão 
de parecer prévio. Concessão de diárias sem a devida comprovação da realização 
do deslocamento em prol do ente público importa no dever de ressarcimento. 
Impossibilidade de presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e 
lubrificantes, diante de comprovação de frota pertencente ao órgão. Possibilidade 
de apurar débito se subsistente quantidade excessiva e desproporcional de 
combustíveis e lubrificantes, desvio de finalidade ou sobrepreço. Caracteriza dano 
ao erário a aquisição de material sem comprovação de sua destinação pública ou 
contratação de serviço sem comprovação da efetiva prestação, inteligência da 
Súmula n.º 22-TCE/RN. Contratação sem concurso 44 de profissionais para o 
desempenho de atividades habituais e rotineiras enseja a aplicação de sanção 
administrativa |Súmula nº 28 – TCE/RN. Na falta de ato normativo dispondo de 
forma diversa, o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde é o Prefeito. 
Pagamento antecipado de apresentação artística não possui amparo legal. Súmula 
nº 01 – TCE/RN. Contratação direta de artista através de empresário ad hoc não 
atende aos pressupostos no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. Não é cabível a 
aplicação de multa pela inexistência do órgão de controle interno quando resta 
comprovado que o gestor municipal adotou as medidas a seu alcance para sua 
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instituição. Pagamento indevido de multas e juros sobre saldo devedor sujeita o 
responsável à devolução dos valores. Súmula nº 21 – TCE/RN |Ordenador de 
despesas está sujeito à devolução dos valores ante a ausência de interesse público 
na reforma de imóveis. O Decreto nº 3.555/2000 prevê expressamente que o 
pregão não se aplica às contratações de obra. A denominação dada pela 
Administração ao objeto contratado de “aquisição e instalação” não descaracteriza 
a natureza do objeto contratado que continua sendo uma obra. Desapropriação de 
imóvel com base em laudo de avaliação elaborado por pessoa não qualificada e sem 
indicação da pesquisa mercadológica do valor do metro quadrado inviabiliza o 
cumprimento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Dever de ressarcimento 
ao erário. Aplicação de multas. 

1.3.18 Apuração de Responsabilidade. Acumulações ilícitas de cargos públicos no quadro 
funcional do Poder Executivo do Município em situações não excepcionadas pelo 
regramento constitucional. Afigura-se inconstitucional, portanto, ilícita, a situação 
de acumulação não autorizada pelo ordenamento jurídico constitucional pátrio, 
incompatível ou o tríplice vínculo. Afronta ao art. 37, XVI, alíneas “a” a “c”, da CF 
e art. 26, XVI, alíneas “a” a “c”, da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Norte. Adoção pela atual gestora de medidas para sanar as ilegalidades verificadas 
no quadro funcional do referido município afasta a imputação de multa. 
Inaplicabilidade de multa servidoras envolvidas, ante ausência de citação para 
integrar o processo. Desnecessidade da abertura de processos de apuração de 
responsabilidade, vez que houve o desligamento dos cargos acumulados 
ilegalmente, com a regularização da situação funcional das servidoras. Ausência de 
apuração de possível dano ao erário decorrente da acumulação indevida dos cargos 
públicos, ante a carência de elementos que indiquem eventual falta de prestação de 
serviços por parte das servidoras indicadas. Irregularidade da matéria. Aplicação de 
multa ao anterior gestor. Cumprimento do objeto do processo. Arquivamento 
posterior do feito. 

1.3.19 Inspeção Extraordinária. Prefeitura Municipal. Exercício de 2006. Incompetência 
do Tribunal de Contas do Estado para análise de irregularidades relativas ao 
Programa Saúde da Família e ao Recolhimento de Tributos. Irregularidades 
materiais e formais. Aplicação das Súmulas nºs 10, 21, 22, 31. Dever de 
ressarcimento de multa e juros sobre saldo devedor. Dano ao erário ante a aquisição 
de materiais sem comprovação de destinação pública ou contratação de serviço sem 
comprovação de sua efetiva prestação. Prestação de contas relativas a 
medicamentos. Necessidade de adoção de sistema contábil para demonstrar a 
composição patrimonial e variações. Parcelamento e fracionamento para dispensa 
ou inexigibilidade de licitação. Contrato verbal para pequenas compras de pronto 
pagamento, no valor especificado no art. 23, II, da Lei 8.666/93. Desvios de 
finalidade passíveis de multa a utilização de recursos do FUNDEF para pagamento 
de despesas não relativas ao ensino fundamental e a não aplicação de 60% do 
Fundo na remuneração de profissionais do magistério. 

 
2. Direito Constitucional  

2.1 Transparência. Publicidade. Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal. 
Portal de Transparência. Diário Oficial.  

2.2 Instituição e arrecadação de tributos. Competência constitucional de cada ente 
federativo. Requisitos essenciais da responsável pela gestão fiscal. Art. 11 da LRF.  
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2.3 COVID-19 e responsabilização dos agentes públicos. 
2.4 Direitos e garantias fundamentais e decisão judicial de suspensão temporária de 

serviços de mensagens. 
2.5 Celebração de acordo de leniência e declaração de idoneidade do TCU.   
2.6 Verbas destinadas à educação e bloqueio judicial. 
2.7 Tribunal de Contas e autonomia municipal.  
2.8 Competência do TCU para determinar a indisponibilidade de bens de particulares 

e desconsideração da personalidade jurídica.  
 

3. Direito Financeiro 
3.1 Despesa. Pagamento de créditos em ordem cronológica. Razões de interesse 

público. Restos a pagar.   
3.2 Finanças Públicas. LRF. Operação de Crédito.   
3.3 Finanças Públicas. Educação. FUNDEB. Transferência de recursos. Classificação 

orçamentária.  
3.4 Emissão de Orientação Técnica sobre a contabilização de recursos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus.  
3.5 Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
4. Direito Previdenciário 

 
4.1 Pessoal. Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. 

Remuneração.   
4.2 As multas juros e resultantes da contribuição do servidor para o Regime Próprio 

de Previdência Social – RPPS deverão compor o saldo da respectiva conta 
constante das deduções da Receita Corrente Líquida.  

4.3 O cálculo da idade mínima a que se refere o inciso III do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/05 não deve considerar frações de idade ou de tempo de 
contribuição, mas somente número inteiro, nos exatos termos do referido 
dispositivo. 

4.4 Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa púbica. EMBRATUR.  
4.5 Aposentadoria. Proventos. Insalubridade. VPNI. Contribuição previdenciária.  
4.6 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria.  
4.7 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 

serviço. Estado-membro. Município. 
4.8 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem  

de tempo de serviço.  
4.9 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 

extraordinário. 
4.10 Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder judiciário. Gratificação. Proventos. 

Paridade.  
4.11 Regime Próprio de Previdência Social. Investimento financeiro. Instituição 

financeira.  
4.12 Manutenção do vínculo entre administração e o servidor público municipal 

aposentado – Impossibilidade.  
4.13 Aposentadoria. Exame pelo Tribunal de Contas. Prazo de 5 anos. Contagem a 

partir da entrada do processo no Tribunal de Contas.  
4.14 Consulta. Desconto da Previdência Social Geral. Natureza extra orçamentária.  
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4.15 Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. Pensão. 
Benefício previdenciário. Abono de permanência em serviço. Consulta.  

4.16 Tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço. Aposentadoria. 
Disponibilidade de pessoal. Ausência. Contribuição previdenciária. Consulta.  

4.17 Tempo de serviço. Certidão pública. INSS. Decisão judicial. Contribuição 
previdenciária.  

4.18 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Perfil 
profissiográfico previdenciário. CLT. 

4.19 Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta médica. Readaptação de 
pessoal. 

4.20 Aposentadoria especial. Policial. Anistiado político. Servidor público militar. 
Contagem de tempo de serviço.  

4.21 Tempo de serviço. Licença prêmio por assiduidade. Contagem em dobro. 
Aposentadoria. Marco temporal.  

4.22 Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração. 
 

4.23 Servidor aposentado pelo RGPS e reintegração sem concurso.  
 

4.24 ADIN e Reforma Constitucional da Previdência.  
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Citação por edital. 

Requisito.   

5.2 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Empresa privada. 

Recuperação judicial. Poder Judiciário. Competência exclusiva. 

5.3 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Sentença arbitral.  

5.4 Processual. Citação. Servidores. Meio eletrônico. Edital. Revelia.  
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1. Direito Administrativo  
 

1.1. Licitações e Contratos 
 

1.1.1. Licitação. Sistema S. Pregão. Regulamento. Pregão Eletrônico. Serviços comuns de 
engenharia. Facilites. Os regulamentos de licitações e contratos das entidades do Sistema S 
devem prever o uso obrigatório do pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de 
engenharia, a exemplo da contratação conjunta de serviços de conservação e manutenção de 

infraestrutura predial (facilities). Acórdão nº 1534/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
315, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.2. Convênio. Acordo de cooperação. Requisito. Bacia hidrográfica. Comitê. Termo de 
parceria. Organização internacional. Consulta. Não há amparo jurídico para as entidades 
delegatárias dos comitês de bacias hidrográficas (art. 51 da Lei 9.433/1997), investidas em 
funções de competência de agências de água, formalizarem parcerias fundadas na Lei 
13.019/2014, nem para celebrarem atos de cooperação técnica junto a organismos 
internacionais com base no Decreto 5.151/2004, por não integrarem a Administração Pública. 

Acordão nº1566/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.3. É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 
especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota. Trata-se de consulta 
encaminhada por chefe do Poder Executivo, por meio da qual formula o seguinte 
questionamento: “É lícita a contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal, 
ficando a cargo da empresa contratada a aquisição de combustíveis, peças para manutenção 
etc.?” Acerca do tema, o conselheiro-relator Cláudio Couto Terrão, inicialmente, esclareceu que 
o modelo do gerenciamento de frota, nos termos postos pelo consulente, sugere a adoção do 
sistema de quarteirização. Esse modelo consiste, basicamente, na contratação de uma empresa 
especializada, usualmente denominada gerenciadora, que assumirá a coordenação dos contratos 
de terceirização, em vigor ou que vierem a ser pactuados, no âmbito da Administração Pública, 
e que, em regra, se encarregará da escolha e contratação daqueles que irão fornecer e/ou prestar 
os serviços demandados à Administração, os quais integrarão sua rede credenciada. No caso 
em tela, a Administração Pública celebrará contrato com empresa privada especializada para 
gerenciar o fornecimento de combustíveis e a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
oficiais, incumbindo-se, ainda, do provimento de peças, acessórios, mão de obra e transporte 
por guincho. Acentuou que, além de prevenir o inchaço da estrutura interna da Administração 
Pública, a quarteirização visa aperfeiçoar a gestão dos contratos, agregando eficiência e 
conferindo maior agilidade à prestação dos serviços a partir da especialização de atividades, na 
linha do que propõem as sucessivas reformas por que tem passado o Estado. Ressaltou, nesse 
sentido, o Acórdão n. 2.731/2009, de relatoria do ministro Marcos Bemquerer Costa do 
Tribunal de Contas da União e a decisão proferida pela Primeira Câmara desta Corte de Contas 
nos autos da Denúncia n. 944502, de relatoria do conselheiro José Alves Viana, ambos 
admitindo a adoção da quarteirização na seara pública sem maiores digressões. Com efeito, 
dentro do atual contexto, afirmou que a contratação de empresa para gerenciamento da frota 
municipal é uma alternativa perfeitamente compatível com as normas que regem a 
Administração Pública, alinhada às tendências de descentralização das atividades estatais, 
estando a escolha do sistema pelo qual se dará a prestação dos serviços na esfera da 
discricionariedade do gestor público, a quem caberá decidir, motivadamente, qual modelo é 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13019compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13019compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5151.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=641fc090-a756-11ea-a89b-cb9c063b9ca9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944502
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mais conveniente e oportuno para as necessidades do caso concreto. Ponderou, entretanto, que 
o fato de se tratar de decisão discricionária não desincumbe o administrador público da 
justificativa técnica da contratação, na qual deverá demonstrar, além de todos os requisitos 
habituais, os elementos que indiquem a vantajosidade do modelo adotado. Destacou ainda que 
se torna imprescindível, neste caso, que o procedimento licitatório seja instruído com estudos 
técnicos, demonstrativos de preços e planilhas comparativas que expressem as vantagens 
operacionais e o aprimoramento ocasionado pela adoção do modelo de gestão de frota, tais 
como, o ganho de qualidade de gestão, a padronização dos serviços prestados, a agilidade no 
atendimento das demandas, a pronta disponibilidade dos veículos oficiais em condições de 
trafegabilidade e a redução do uso de suprimentos de fundos. Outro ponto levantado pela 
relatoria foi a necessidade de constar também, na justificativa da contratação, as razões de 
ordem técnica e econômica que levaram o gestor público a licitar, de forma conjunta, os serviços 
de gerenciamento de abastecimento de frota e de gerenciamento da manutenção veicular, uma 
vez que a reunião em lote único de serviços com atributos distintos pode restringir a 
competitividade do certame e frustrar a obtenção da melhor proposta pela Administração, o 
que representa afronta ao comando do art. 23, § 1º, c/c art. 3º, § 1º, ambos, da Lei n. 8.666/93. 
Desta feita, observou que, como, na contratação pelo novo modelo, há dois serviços distintos 
sendo licitados em uma mesma ocasião (gerenciamento e abastecimento/manutenção veicular), 
a competitividade deverá incidir sobre ambos, o que repele a utilização do critério “menor taxa 
de administração” como única forma de seleção de propostas, pelo simples fato de que, nesse 
caso, somente a melhor proposta para o gerenciamento estaria sendo eleita, ficando sem 
parâmetros os demais serviços pretendidos. Sugeriu, assim, dentre os critérios de julgamento 
de proposta que permitem o alcance da competitividade frente aos outros serviços licitados, o 
“maior percentual de desconto” sobre os valores das peças e combustíveis ou o “menor valor 
de mão de obra (hora/homem)” para os serviços de manutenção. Outrossim, salientou a 
necessidade de atenção à exigência de rede credenciada, seja com relação ao volume de 
estabelecimentos demandado, seja no tocante à etapa do procedimento licitatório em que tal 
exigência é realizada, para não se incorrer em violação ao princípio da competitividade, posto 
que a demanda por uma extensa rede de estabelecimentos poderia afastar potenciais 
interessados no certame. Considerou ser de suma importância a adequada ponderação entre o 
que é necessário para atendimento da necessidade pública e a ampliação da competitividade, 
uma vez que empresas que não contassem, previamente, com uma rede credenciada de grande 
porte, disseminada em localidades diversas, poderiam deixar de participar da licitação. Advertiu, 
por derradeiro, que a apresentação da rede credenciada à empresa interessada em prestar 
serviços não pode ser exigida antes do momento da celebração do contrato, conforme 
entendimento assentado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 307/2011, de 
relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman. O voto do relator foi aprovado por 
unanimidade pelo Tribunal Pleno, que fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos 
seguintes termos: “é possível, observadas as disposições da Lei n. 8.666/93, a contratação de 
empresa especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota, incluindo o provimento de peças, 
acessórios, mão de obra etc., desde que essa opção esteja devidamente justificada na fase de 
planejamento, demonstrando tecnicamente a viabilidade, a economicidade e a vantajosidade de 
sua adoção para o caso concreto.” Consulta n. 1066820, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A307%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d7e4a8c0-a75f-11ea-8649-93b72a90eef9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.1.4. Nos editais de licitação e nas minutas do contrato, não deverão constar obrigações 
alheias à relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada, a exemplo da 
exigência, para a prestação. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2020, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI), que teve por objeto a prestação de “serviços de gerenciamento, 
controle e fornecimento de combustível diesel S-10 em rede de postos credenciados na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro-RJ, Região Metropolitana de São Paulo-SP e Região do Município de Resende-RJ, através de 
sistema informatizado com uso de cartão microprocessador com chip, a fim de atender a frota de veículos oficiais 
da Secretaria de Segurança Presidencial”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque o fato 
de terem sido estabelecidas, para fim de contratação, as seguintes exigências relativas aos postos 
de combustível da rede credenciada, constantes dos itens 5.1.1 e 5.1.2 do termo de referência: 
“5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 5.1.1 Possuir alvará 
de funcionamento, emitido pela Prefeitura do Município. 5.1.2 Possuir alvará de licença sanitária emitido pela 
secretaria Municipal de Saúde ou outro órgão que tenha a atribuição para conceder o referido alvará.”. Tais 
exigências, por terem sido feitas em relação a terceiros alheios à relação jurídica a ser constituída 
entre a Administração contratante e a futura contratada, destoariam do entendimento do TCU 
consignado em decisão prolatada em 2015. Em seu voto, o relator ressaltou que, de fato, a 
exigência dos aludidos alvarás recaía sobre os postos de combustível da rede credenciada, e não 
sobre a contratada, o que tornava imprópria a cláusula do edital por criar “obrigação jurídica em 
desfavor de um terceiro, que não faz parte da relação contratual (posto de combustível da rede credenciada)”. A 
corroborar seu entendimento, o relator transcreveu o seguinte excerto do voto condutor do 
Acórdão 3.368/2015-Plenário, o qual apreciou matéria semelhante: “Quanto ao mérito, na instrução 
à peça 16 consta proposta do Auditor no sentido de revogar a cautelar e determinar ao Banco do Nordeste do 
Brasil S. A. - BNB que reformule os Editais de Concorrência para que não constem das minutas dos contratos, 
bem como dos contratos eventualmente firmados em decorrência daqueles certames, itens alheios à relação jurídica 
entre o banco e as futuras contratadas.”. Naquela assentada, acolhendo a aludida proposição, o Pleno 
do TCU deliberou no sentido de “determinar ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. - BNB que reformule 
os Editais de Concorrência Pública do Tipo Melhor Técnica lançados pelo BNB para que não constem das 
minutas dos contratos, bem como dos contratos eventualmente firmados em decorrência daqueles certames, itens 
alheios à relação jurídica entre o banco e as futuras contratadas”. Assim sendo, nos termos da proposta 
do relator, e considerando a informação constante nos autos de que o pregão fora cancelado 
pelo GSI sob o motivo de “licitação deserta”, o Plenário decidiu tão somente dar ciência ao 
GSI que, “no Pregão Eletrônico 2/2020, as exigências constantes das cláusulas 5.1.1 e 5.1.2 do termo de 
referência implicam envolver indevidamente terceiros alheios à relação contratual firmada entre o órgão contratante 
e a gerenciadora dos cartões, já que se exigem, como condição de contratação, alvarás de postos que integrarão a 
rede credenciada”. Acórdão 1498/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU 
nº 393, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.5. É irregular a adoção injustificada da modalidade de ocorrência em detrimentos do 
pregão eletrônico para a contratação de serviços comuns de engenharia, a exemplo da 
contratação conjunta de serviços de conservação e manutenção de infraestrutura 
predial (facilities), uma vez que pode resultar na prática de ato de gestão 
antieconômico. O TCU analisou representação sobre indícios de irregularidades ocorridas em 
licitação na modalidade concorrência, conduzida pelo Sistema da Federação de Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep) e destinada à contratação dos serviços de facilities (serviços contínuos 
de limpeza, jardinagem, copeiragem e manutenção predial, além de manutenção de ar 
condicionado e purificadores) para o atendimento das entidades componentes do referido 
sistema (Fiep, Sesi-PR, Senai-PR e IEL-PR). Entre as falhas noticiadas, foi analisada a questão 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3368%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=dce0b0c0-b7c3-11ea-9334-0b035e4082e3
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1498%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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da “não utilização do pregão preferencialmente sob a forma eletrônica para a realização do certame, considerando 
se tratar, aí, de serviço comum, em desacordo com a jurisprudência do TCU”. Ao se pronunciar no voto, 
o relator apontou que “subsistira, então, a ausência de justificativa para a opção da concorrência, em vez do 
pregão, tendo a Selog anotado que o serviço de facilities seria comum, até porque a execução de cada serviço 
contratado pelo mencionado certame também seria comum, além de contar com a baixa complexidade, destacando 
que a alta materialidade do contrato e a contratação dos serviços em prol de 76 unidades do Sistema Fiep no 
Estado do Paraná não serviriam para caracterizar a suposta complexidade do objeto licitado, nem para justificar 
a suposta necessidade de adoção da referida concorrência”. Nesse sentido, o relator, narrando trecho da 
instrução, indicou que “diversos certames para a contratação do serviço de facilities teriam sido promovidos 
por meio de pregão eletrônico, a exemplo, inclusive, do certame conduzido pelo Sesi-SP”, ressaltando que, por 
meio do Acórdão 10.264/2018-2ª Câmara, o TCU enviara ciência ao Departamento Nacional 
do Sebrae no sentido de que, “nas licitações para a contratação do serviço de facilities, a injustificada adoção 
do pregão sob a forma presencial poderia resultar em ato de gestão antieconômica”, sujeitando os 
responsáveis às sanções previstas no art. 58 da Lei 8.443/1992. No caso concreto examinado, 
entretanto, a unidade técnica assinalou a existência de atenuantes à opção feita pelo Sistema 
Fiep que teriam garantido a competitividade do certame, a exemplo da realização de audiência 
pública e da permissão para a participação de empresas em consórcio. Como conclusão, o 
Plenário acolheu a proposta do relator de cientificar as entidades envolvidas para que, em 
atenção aos princípios da legalidade e da eficiência, sejam adotadas as providências necessárias 
para impedir, em futuras licitações, a injustificada adoção da concorrência em detrimento do 
pregão eletrônico, em razão da possibilidade de caracterização de ato de gestão antieconômico. 
Adicionalmente, por sugestão do Gabinete do Ministro Benjamin Zymler reportada no voto do 
relator, o colegiado deliberou para que as entidades do Sistema S fossem também cientificadas 
“para que, no correspondente regulamento licitatório próprio, o Sesi e o Senai passem a prever o uso obrigatório 
do pregão eletrônico para a contratação dos serviços de engenharia comuns, aí incluídos os eventuais serviços 
comuns de facilities, em sintonia, por exemplo, com a regulamentação procedida pelo Decreto Federal n.º 10.024, 
de 2019”, Acórdão 1534/2020 Plenário, Informativo de Jurisprudência de Licitações e 
Contratos do TCU nº 393, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.6. Licitação. Aquisições. Preços de referência. A Administração deve estabelecer preços de 
referência nas aquisições de forma a aproximá-los aos preços de mercado, submetendo-os a 
uma análise crítica e detalhada pelo setor responsável em relação aos itens de maior 
materialidade e relevância para a contratação. 2. A pesquisa de preços de referência nas 
aquisições públicas deve ser a mais ampla possível, considerando um conjunto (cesta) de preços 
aceitáveis, para evitar o risco de valores elevados nas compras, podendo se limitar a cotações 
de fornecedores apenas quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais.  
Acórdão nº 100/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.7. Licitação. Habilitação. Certidões de Infrações trabalhistas. Restrição ao caráter 
competitivo. Não há previsão legal para se exigir, como requisito de habilitação licitatória, 
Certidões de Infrações Trabalhistas, pois o rol de documentação elencado nos artigos 27 a 31, 
da Lei 8.666/1993, é taxativo, sob pena de resultar em restrição indevida ao caráter competitivo 
do certame licitatório. 2. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas elencada no inciso V, do 
art. 29, da Lei 8.666/93 difere da Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas, pois enquanto a 
primeira atesta inexistência de débitos inadimplidos para efeito de habilitação, a segunda 
informa ausência de constatação de ilícitos trabalhistas cometidos pela licitante que pode 
constar da cláusula de encargos das partes e não como condição de habilitação. Acórdão nº 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A10264%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=5d60c960-bd32-11ea-9d92-03e4a8f4d708
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1534%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
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17/2020-PC, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.8. Licitação. Procedimento. Inabilitação/desclassificação de propostas. Formalismo 
moderado. Convalidação de falhas formais. Interesse público. A existência de falhas 
meramente formais cometidas pelos licitantes, que possam ser supridas por informações já 
disponibilizadas ou pela realização de diligências, e que não repercutam concretamente, não 
autoriza a inabilitação ou a desclassificação de propostas. 2. Na realização de procedimentos 
licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, 
que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo a prevalência do conteúdo 
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 
prerrogativas dos administrados, não significando desmerecimento ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório (art. 41, caput, Lei 8.666/1993). 3. De forma a preservar o 
interesse público, é possível, em caráter excepcional, convalidar medidas irregulares como a 
desclassificação inadequada de licitante com base em falhas meramente formais que possam ser 
sanadas, relativizando-se o princípio da vinculação ao edital. Acórdão nº 91/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.9. Licitação. Termo de referência. Objeto sem detalhamento. A ausência de detalhamento 
no objeto de Termo de Referência licitatório prejudica a competitividade do certame, por não 
propiciar uma clareza ao licitante quanto aos bens que deverá empregar, bem como inviabiliza 
o comparativo de preços, já que cada licitante pode apresentar itens de quantidade e qualidade 
diferentes. A imprecisão do objeto inviabiliza o julgamento objetivo das propostas, o qual exige 
critérios e parâmetros previamente estipulados no edital.. Acórdão nº 17/2020-PC, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.1.10.  Auditoria. Contrato de Emergência. Conversão em Tomada de Contas Especial. 
Ocorrência de danos 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22/20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

1.1.11. Contrato. Repactuação. Interregno mínimo de um ano. Convenção ou Acordo Coletivo.  
O prazo para que a contratada exerça, perante a Administração, seu direito à repactuação terá 
início, após observado o interregno mínimo de um ano, da data da convenção ou acordo 
coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato 
administrativo a ser repactuado e findará no momento da assinatura do novo termo aditivo. 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
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Processo nº 107.225-5/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

1.1.12. Contrato de aquisição de materiais. Vigência. Prorrogação de prazo. Impossibilidade.  
Quando o objeto contratado consistir tão somente em aquisição de materiais e não em 
prestação de serviços a serem executados de forma contínua, não é possível a prorrogação do 
contrato com base no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que os contratos 
firmados para a aquisição de material devem ter vigência adstrita aos respectivos créditos 
orçamentários. Processo nº 267.790.7-15, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

1.1.13. Inexigibilidade de licitação. Singularidade e exclusividade do objeto. Não 
identificação. Contratação direta irregular. Determinação para suspensão do contrato 
administrativo. Decisão monocrática referendada pelo Pleno. Em processo oriundo de 
uma notícia anônima de supostas irregularidades na contratação firmada pela Secretaria de 
Educação e Cultura, o Pleno desta Corte de Contas referendou a decisão monocrática proferida 
pela Conselheira Maria Adélia Sales no sentido de determinar ao Secretário de Estado da 
Educação e Cultura a suspensão imediata da execução do Contrato firmado, incluindo qualquer 
espécie de pagamento, até a apreciação do mérito da demanda. O Corpo Técnico identificou 
que a própria administração pública direcionou as ações a uma única empresa privada, 
impedindo a concorrência não pela natureza intrínseca do objeto a ser contratado, e sim por 
aspectos extrínsecos e não relevantes. Analisando a inexigibilidade de licitação, o Plenário da 
Corte de Contas considerou haver indícios de que a inviabilidade ou desnecessidade de 
competição haviam sido intencionalmente criadas para atender interesse particular. Além disso, 
observou que a singularidade ou exclusividade do objeto não restaram demonstrados. Nessa 
quadratura, o material adquirido aparentou não ter se revestido de complexidade especial ou 
extraordinária que demandasse a contratação de empresa notoriamente especializada, além de 
ter sido claramente possível alcançar conteúdo similar gratuitamente no sítio da internet. 
Demais disso, a Relatora julgou que o objeto que seria fornecido não seria insuscetível de 
definição, comparação e julgamento por critério objetivos, não apresentando, com isto, 
singularidade ou exclusividade. Dessa feita, entendeu que não haveria razões suficientes para a 
contratação direta, e concluiu que esse fato poderia ter influência direta no preço pago pela 
Administração do produto adquirido, sem olvidar a existência de materiais gratuitos similares 
disponíveis na internet com nítida possibilidade de adequação da Administração. A Relatora 
ainda deliberou pela falta de comprovação “de que tais materiais poderiam ser elaborados pela 
própria Administração Pública Estadual, notadamente pelo próprio quadro da Secretaria de 
Estado da Educação”. A medida cautelar foi ratificada à unanimidade. Processo nº 2781/2020-
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.1.14. Consulta. Sociedade de Economia Mista. Lei Federal nº 13.303/2016 – Estatuto das 
Estatais. Sistema de Registro de Preços. Em resposta à Consulta submetida pelo Diretor 
Presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal acerca de aspectos atinentes à aplicação 
do sistema de registro de preços em face da Lei Federal nº 13.303/16, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Norte fixou prejulgamento de tese no sentido de que “As 
sociedades de economia mista podem aderir ou participar de Sistemas de Registro de Preços 
cujas atas tenham resultado de licitações efetivadas com lastro na Lei Federal nº 8.666/1993 
por parte de órgãos da Administração Direta do seu ente federativo instituidor ou, quiçá, de 
outros, desde que atendidas as seguintes condicionantes: 1) viabilização de uma maior 
concretude ao princípio da eficiência ou eficácia administrativa disciplinado por meio do art. 

https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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37, caput, da Constituição da República à luz da específica problemática administrativa 
ensejadora do ato de adesão ou participação; 2) observância de todas as condições e padrões 
mínimos de formatação estipulados nos artigos 63, III, e 66, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
13.303/2016; 3) compatibilidade entre o ato de adesão ou participação e as normativas 
constantes do regulamento interno de licitações e de contratos da respectiva sociedade de 
economia mista, nos termos preconizados no art. 40 da Lei Federal nº 13.303/2016”. Processo 
nº 7007/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.1.15. Contratação temporária e indícios de irregularidade. Determinação para que o Chefe 
do Executivo não promova novas contratações, além da fixação de prazo para a solução 
consensual do conflito. Em sede de representação promovida pela Diretoria de Despesas de 
Pessoal (DDP), a 1ª Câmara acolheu pleito cautelar e determinou, ao Prefeito de São Miguel de 
Gostoso, que não materialize novos atos de contratação de pessoal temporário até que o 
colegiado delibere sobre o mérito da matéria. Além disso, foi assinalado o prazo de 120 dias 
para fins de comprovação de: a) pactuação de termo de ajustamento de gestão/conduta, com o 
escopo de resolver consensualmente o problema em questão; b) cronograma atualizado com o 
propósito de preencher os cargos efetivos, via servidores aprovados em concurso público, 
focalizando o atendimento das necessidades essenciais e permanentes da municipalidade, tudo 
em sintonia com os preceitos da gestão fiscal responsável positivados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A Relatora, Conselheira Substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, 
invocando a Súmula nº 28 do TCE/RN, registrou: “Na minha avaliação, o que se configurou 
como irregularidade foi a reiteração na contratação de pessoal temporário para atuar na 
administração pública. Essa continuidade fez com que a regra geral do concurso público fosse 
fragilizada, sendo as lacunas preenchidas via contratações temporárias”. E concluiu: 
“contratação temporária existe como exceção (e não como regra). Em termos de teoria geral 
hermenêutica, as exceções devem ser interpretadas restritivamente”. O julgamento ocorreu à 
unanimidade de votos. Processo nº 004352/2019-TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 3/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.1.16. O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo de desconto 
em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de preço máximo, que é 
permitida pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2020/Sedisc, lançado pela 
Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Cuiabá/MT e tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada em “gestão de frota de veículos e embarcações com o 
fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, aditivos e filtros, por meio de sistema informatizado e integrado 
com tecnologia de cartões magnéticos com disponibilidade de pontos de abastecimento em âmbito nacional para os 
veículos sob responsabilidade da Coordenação Regional de Cuiabá, de Coordenações Técnicas Locais (CTLs) 
jurisdicionadas, e da Frente de Proteção Etnoambiental (FPEA) Madeirinha-Juruena e Rendas Indígenas, 
localizadas nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu 
destaque a exigência, no edital, de proposta com percentual de desconto mínimo em itens 
licitados: “1.4. O Desconto Mínimo aceitável para os Itens 1 e 3 será de 3,77% (três vírgula setenta e sete 
por cento)”. Segundo o representante, tal exigência seria vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei 
8.666/1993, além do que “a prática mercadológica local não corresponderia a uma taxa administrativa de 
3,77%”. De acordo a unidade técnica, ao contrário do sustentado pelo representante, “não há 
proibição de exigência de percentual mínimo de desconto”, isso porque o art. 40, inciso X, da Lei 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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8.666/1993 “dispõe que é permitida a fixação de preços máximos e que é vedada a fixação de preços mínimos”. 
Na verdade, a fixação de percentual mínimo de desconto “não representa a fixação de preço mínimo, 
e sim a fixação de preço máximo por via indireta, já que este último, apesar de não expresso, pode ser deduzido 
por meio da aplicação do percentual de desconto mínimo sobre o preço referencial estabelecido em edital”. Quanto 
ao argumento de que a prática mercadológica local não corresponderia a uma taxa 
administrativa de 3,77%, a unidade instrutiva assinalou que o representante não demonstrou 
como teria chegado a essa conclusão, além de confundir percentual de desconto com taxa de 
administração. Destacou ainda que o pregoeiro, instado a se manifestar nos autos, teria 
apresentado pesquisas não só de taxas de administração praticadas no mercado, como também 
de descontos oferecidos por três empresas pesquisadas, por meio dos quais inferiu o percentual 
médio de desconto de 3,77%. Ao concluir pela improcedência dos argumentos do 
representante, a unidade técnica frisou que “a proposta atualmente vencedora do certame apresentou o 
melhor lance de 4% de desconto nos dois itens (1 e 3) licitados com base no critério do maior desconto”. Em seu 
voto, ao anuir à manifestação da unidade instrutiva, o relator ressaltou que, de fato, quanto ao 
estabelecimento de percentual mínimo de desconto, “o inciso X do art. 40 da Lei 8.666/1993 veda 
o estabelecimento de preços mínimos e permite a fixação de preços máximos”, e que o subitem 1.4 do edital, 
ao estabelecer percentual mínimo aceitável de desconto, “está a fixar, na verdade, preço máximo, por 
via indireta”. Portanto, “neste particular (fixação de percentual mínimo de desconto), o edital não desborda do 
regramento de regência”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar 
improcedente a representação. Acórdão 1633/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contrato do TCU nº 394, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1. Gestão Administrativa. ANA. Competência. Bacia hidrográfica. Comitê. Consulta. Os 
comitês de bacias hidrográficas cujas secretarias-executivas sejam organizações civis de recursos 
hídricos - entidades delegatárias (art. 51 da Lei 9.433/1997) – têm prerrogativa para definir os 
valores de diárias a serem pagas a seus membros e colaboradores, desde que obedecidos os 
parâmetros fixados pela Agência Nacional de Águas (ANA) - detentora da competência 
primária para o estabelecimento desses parâmetros, incluindo a fixação de teto (arts. 2º e 9º da 
Lei 10.881/2004) -, não havendo óbice a que o Decreto 5.992/2006, que dispõe sobre a 
concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, seja 
utilizado como parâmetro pela referida agência. Acórdão nº 1566/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.2. Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 
constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença remunerada, tendo em 
vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a Administração. 
Trata-se de Consulta encaminhada por presidente de Consórcio Intermunicipal, por meio da 
qual formula o seguinte questionamento: “É possível acumulação de cargo e emprego público 
(em regra, inacumuláveis) quando o empregado público solicita licença sem remuneração de 
um dos vínculos?” Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, salientou 
que a regra adotada pelo ordenamento constitucional consiste na vedação à titularidade, pela 
mesma pessoa, de mais de um cargo, emprego ou função pública, excetuadas as hipóteses em 
que o acúmulo é permitido, desde que respeitada a compatibilidade de horários, nos termos do 
inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Acrescentou que a dúvida do consulente 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1633%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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consiste em avaliar se o afastamento sem remuneração de um dos vínculos mantidos com a 
Administração teria o condão de descaracterizar a proibição constitucional. Argumentou que a 
vedação recai sobre a cumulação não de remuneração ou vencimentos, mas de vínculos com a 
Administração Pública, que são constituídos pela posse e desconstituídos pela exoneração, 
aposentadoria, morte, demissão e outras situações, entre as quais não está a licença sem 
remuneração, em que o laço com o ente público persiste íntegro. Acrescentou que, caso fosse 
a intenção do legislador constituinte permitir a acumulação de vínculos públicos quando apenas 
um estivesse sendo remunerado, estaria essa situação contemplada no rol exaustivo de exceções 
discriminado na Constituição, e que, levando-se em conta que a situação descrita pelo 
consulente não conta com previsão semelhante, a conclusão inevitável é de que o licenciamento 
sem remuneração de um dos vínculos não descaracteriza a antijuridicidade da acumulação. 
Ressaltou que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, tal posicionamento encontra-se, 
inclusive, sumulado por meio do Enunciado n. 246, com os seguintes dizeres: O fato de o 
servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou 
entidade da administração direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou 
emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição 
Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, 
empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. Ademais, 
alteou que a licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares é concedida de acordo 
com a conveniência e a oportunidade da Administração, que pode convocar o colaborador a 
qualquer momento, não parecendo coerente ou de acordo com o interesse público a assunção 
de outro vínculo de natureza pública, seja cargo ou emprego. Registrou, por fim, que não se 
enquadra nesta argumentação a situação concernente ao servidor que se afasta temporariamente 
do exercício do seu cargo para participação em curso de formação para ingresso em outra 
carreira pública. Nesses casos, o curso de formação consiste em etapa do concurso público, no 
qual os participantes devem ser aprovados para, então, serem nomeados e tomarem posse no 
novo cargo, não havendo estabelecimento de vínculo laboral durante a frequência a essa etapa 
do processo seletivo, em que os participantes ainda ostentam a condição de candidatos e, se 
reprovados, sequer serão empossados. Com efeito, respondeu negativamente a Consulta, no 
sentido de que não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 
constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem remuneração, tendo em vista 
que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a Administração. O Tribunal Pleno 
aprovou o voto do relator por unanimidade. Consulta n. 1084325, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

1.2.3. Nas hipóteses em que há acumulação ilícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da 
República dar-se-á de maneira individualizada e não sobre o somatório de todos os 
valores percebidos pelo agente público. Versam os autos sobre Consulta encaminhada por 
Deputado Estadual, formulada nos seguintes termos: “Pode o acúmulo remunerado (1) de 
proventos de servidor aposentado no cargo de provimento efetivo integrante da estrutura do 
Poder Legislativo Estadual e (2) de subsídio proveniente do exercício de cargo eletivo 
(Deputado Estadual)?; Pode o acúmulo remunerado (1) de remuneração de servidor (na ativa) 
detentor de cargo de provimento efetivo integrante da estrutura do Poder Legislativo Estadual 
e (2) de subsídio proveniente do exercício de cargo eletivo (Deputado Estadual)?; Pode o 
acúmulo remunerado (1) de proventos de servidor aposentado no cargo de provimento efetivo 
integrante da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A246/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=460066a0-a9a9-11ea-ae7d-37ec17b063fa
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084325
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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exercício de cargo eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor aposentado?; Pode o 
acúmulo remunerado (1) de remuneração de servidor na ativa detentor de cargo de provimento 
efetivo integrante da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do 
exercício de cargo eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor efetivo?; 
Considerando a decisão do STF nos RE602043 e RE612975, qual será o tratamento do caso, 
no tocante à incidência do teto remuneratório constitucional? De forma isolada para cada cargo 
ou o somatório das remunerações dos cargos (efetivo e eletivo)?” O relator, conselheiro Durval 
Ângelo, respondeu positivamente ao primeiro e terceiro questionamentos, afirmando que o § 
10 do art. 37 da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional n. 20, de 1988, 
veda o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria e de remuneração decorrente 
do exercício de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação 
e exoneração, ficando admitida a acumulação de proventos de aposentadoria com os 
vencimentos ou o subsídio do cargo acumulável. Destacou que este Tribunal se pronunciou 
sobre a matéria, por ocasião da deliberação da Consulta n. 1031765, no sentido de que: “1. 
Conforme fixado na Constituição da República, é lícita a percepção concomitante de 
vencimentos e proventos referentes a cargos, empregos e funções públicas cuja acumulação se 
encontre autorizada na própria Carta Política. 2. É também lícita a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria e de remuneração pelo exercício de cargo eletivo ou em comissão, 
de livre nomeação e exoneração. 3. Em tais hipóteses, o teto constitucional, previsto do inciso 
XI do aludido art. 37, incidirá de forma apartada sobre a remuneração decorrente de cada 
vínculo de trabalho e sobre o valor de cada benefício oriundo de aposentação.” Relativamente 
ao segundo e quarto questionamentos, asseverou que a Constituição da República trata 
especificamente da questão em seu art. 38 e que, da interpretação da norma de forma literal, 
conclui-se que: no caso de cargo eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor público ficará 
afastado do exercício do cargo efetivo e, por conseguinte, fará jus ao subsídio pago pelo 
exercício do cargo eletivo; caso o mandato eletivo seja o de prefeito, o servidor público também 
ficará afastado do cargo efetivo, porém poderá optar pela remuneração que melhor lhe 
aprouver; na hipótese de o cargo eletivo ser um cargo de vereador, o servidor público, existindo 
compatibilidade de horários, poderá acumular os cargos, fazendo jus, portanto, a ambas as 
remunerações; todavia, não havendo compatibilidade de horários, o servidor deverá se afastar 
do exercício do cargo efetivo, podendo optar pelo recebimento do subsídio proveniente do 
cargo eletivo ou dos vencimentos provenientes do cargo efetivo. Acerca da última indagação, 
que diz respeito à incidência do teto remuneratório constitucionalmente estabelecido, apontou 
que o inciso XI do art. 37 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41, de 2003, dispõe que: XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou 
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros 
do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. No entanto, o Supremo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art37%C2%A710
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031765
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
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Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT, reconheceu 
a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da expressão “percebidos cumulativamente ou 
não”, inserida no texto constitucional pela EC n. 41/2003, de forma a excluir da incidência do 
teto constitucional as hipóteses em que a remuneração percebida pelo servidor ultrapassar o 
teto remuneratório em razão do exercício concomitante de dois cargos cuja acumulação seja 
autorizada pelo texto constitucional. Na mesma oportunidade, o STF fixou a seguinte tese de 
repercussão geral: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, 
empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe 
consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Ressaltou que, fixada a tese 
de repercussão geral pelo STF, tanto a doutrina quanto a jurisprudência passaram a se 
pronunciar de forma congruente com o novo entendimento; inclusive, seguindo o mesmo 
posicionamento, o Tribunal Pleno desta Corte aprovou por unanimidade o parecer elaborado 
pelo relator conselheiro substituto Hamilton Coelho na Consulta n. 1031765, já destacada 
acima. Em conclusão, respondeu aos questionamentos da seguinte maneira: “a norma inserta 
no § 10 do art. 37 da Constituição da República permite a percepção simultânea de proventos 
de aposentadoria advinda do exercício de cargo efetivo no Poder Legislativo estadual e de 
subsídio pelo exercício de cargo eletivo (deputado estadual); havendo compatibilidade de 
horários, é admissível o acúmulo remunerado de cargo efetivo na estrutura administrativa do 
Poder Legislativo com o cargo eletivo de vereador no âmbito do mesmo Poder; é vedado o 
acúmulo remunerado de cargo de provimento efetivo integrante da estrutura administrativa do 
Poder Legislativo estadual com cargo eletivo estadual (deputado estadual); nas hipóteses em 
que há recebimento simultâneo de proventos, vencimentos ou subsídios decorrentes de 
acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos constitucionais, a incidência do teto 
remuneratório estabelecido pela Constituição da República dar-se-á de forma isolada, ou seja, 
por estipêndio, de maneira individualizada, e não sobre o somatório de todos os valores 
percebidos pelo agente público, consoante posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT e entendimento desta Corte 
consignado na resposta à Consulta n. 1031765.” O voto do relator foi acompanhado por 
unanimidade. Consulta n. 1077096, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

1.2.4. A adoção de modelo de vínculo do profissional com a Administração é uma decorrência 
da aplicação das previsões constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção 
livre do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa correspondente do 
cômputo dos gastos com pessoal. Em Consulta encaminhada a esta Corte por Prefeito 
Municipal, foram feitas as seguintes indagações: “1. Os valores recebidos pelos Municípios a 
título de transferência intergovernamental utilizados para remuneração de profissionais poderão 
ser excluídos do cálculo de pessoal para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal?; 2. 
Em caso de resposta positiva ao questionamento anterior, tal exclusão poderá ocorrer mesmo 
quando os profissionais forem integrantes do quadro efetivo, comissionado e temporário de 
servidores incluídos em folha de pagamento?; 3. Em caso de resposta negativa ao 
questionamento anterior, qual a forma correta de contratação de profissionais para que possa 
haver tal exclusão?; 4. Caso a contratação dos profissionais se dê na forma “Outros Serviços de 
Terceiros – pessoa física”, qual o tempo máximo de duração de cada contrato de prestação de 
serviços?; 5. A contratação de tais profissionais, na forma de “Outros Serviços de Terceiros – 
pessoa física”, deve ser precedida de licitação?; 6. O valor objeto de transferência 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312672762&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312672970&tipoApp=.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031765
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312672762&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312672970&tipoApp=.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031765
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077096
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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intergovernamental, não sendo considerado para fins de gastos com pessoal, poderá compor a 
receita corrente líquida (RCL) do Município? Nesse caso, seria lícito o duplo efeito positivo 
para diminuição do gasto de pessoal do Município?” O relator, conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, propôs a não admissão da primeira indagação, por já estar respondida em deliberações 
anteriores, determinando que a tese consolidada no Pedido de Reexame n. 924154 fosse 
encaminhada ao consulente. Admitida a consulta quanto às demais indagações, a relatoria 
retomou o entendimento consolidado do Tribunal, manifestado no Pedido de Reexame n. 
924154, cujos efeitos foram modulados para prevalecer a partir do exercício de 2019, no sentido 
de que as despesas de pessoal pagas com recursos advindos de transferências 
intergovernamentais obrigatórias devem ser computadas como gasto com pessoal. Destacou 
que, pouco tempo depois, o Tribunal Pleno confirmou a tese estabelecida no Pedido de 
Reexame no bojo da Consulta n. 838498. Nessa ocasião, dada repercussão do entendimento, o 
caráter normativo das consultas e o princípio da segurança jurídica, foi conferida modulação 
dos efeitos quanto à forma de contabilização das despesas com pessoal, a fim de vigorar a partir 
do início do exercício de 2021. Observou que, embora não admitida nesta consulta, a primeira 
pergunta do consulente é respondida negativamente pela tese já fixada pelo Tribunal Pleno, 
restando prejudicada a apreciação da segunda indagação, acerca da possibilidade de excluir do 
cômputo de gastos com pessoal as despesas realizadas com recursos provenientes de outros 
entes federados ainda que destinadas a remunerar servidores efetivos, ocupantes de cargos em 
comissão ou temporários dos quadros do Município. Quanto ao terceiro questionamento, 
salientou que não há que se falar em forma correta para contratação para que haja exclusão do 
cômputo de gastos com pessoal, a forma de investidura do profissional decorre exclusivamente 
das disposições legais, sendo que os vencimentos e vantagens pagos guardam estreita correlação 
com o conceito do grupo de natureza de despesa vinculado a “Pessoal e Encargos Sociais”, 
dado pela 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional. Outrossim, esclareceu que, em relação às despesas com 
credenciamento, embora alguns órgãos e entidades da Administração Pública adotem o 
elemento de despesa 36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) ou o 39 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica), este Tribunal possui o entendimento de que o correto seria 
lançar tais gastos no elemento 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização), conforme consignado no parecer exarado na Consulta n. 747448, de relatoria da 
conselheira Adriene Andrade: As despesas com prestadores de serviço, pessoas físicas, 
contratados por meio de credenciamento, são consideradas gastos com pessoal, devendo ser 
contabilizadas como “Outras Despesas de Pessoal”, na hipótese de os credenciados executarem 
atribuições inerentes a cargos ou empregos públicos previstos no plano de cargos e salários do 
órgão ou entidade contratante.” Nessa mesma linha, o Tribunal, no âmbito da Representação 
n. 876918, reafirmou seu posicionamento ao considerar irregular a classificação das despesas 
com credenciamento de médicos plantonistas no elemento de despesa 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física). Acrescentou que, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, gastos com o pagamento de vencimentos a servidores efetivos e a 
ocupantes de cargos em comissão possuem elemento de despesa próprio (11 – Vencimentos e 
Vantagens Fixas – Pessoal Civil), assim como despesas com servidores temporários (04 – 
Contratação por Tempo Determinado) e com terceirizados (34 – Outras Despesas de Pessoal 
decorrentes de Contratos de Terceirização), todos incluídos no cômputo da despesa com 
pessoal. Todavia, contrapôs que existem situações que comportam a execução indireta por 
pessoas físicas ou jurídicas, observadas as disposições legais, cujas características devem ser 
consideradas para o seu enquadramento contábil, o que determinará a inclusão ou não no 
cômputo da despesa com pessoal. No entanto, esses elementos somente serão utilizados de 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/924154
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/924154
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838498
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/747448
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/876918
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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forma residual, quando não houver outro mais específico para a contabilização de determinada 
despesa, sendo que, nessas situações, a despesa não é incluída no limite da LRF de gastos com 
pessoal. Passando, então, à quarta indagação, o conselheiro-relator explanou que, ainda que 
todos esses vínculos sejam codificados no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física”, cada um deles possui requisitos próprios e bastante distintos entre si quanto à duração 
e à forma de prestação de serviços. Exemplificou, no caso de estagiários, que caberá ao órgão 
ou à entidade contratante estabelecer, em ato administrativo próprio, as condições de admissão 
e de duração do contrato; em se tratando de prestadores de serviço temporários remunerados 
parcialmente com recursos advindos da União, a duração do vínculo corresponderá ao prazo 
definido na lei local e no contrato específico. Desse modo, respondeu que não é possível 
estabelecer um prazo máximo de duração que abranja todos os contratos, cada vínculo possuirá 
um prazo próprio de duração, considerando as suas especificidades e o regramento legal 
específico incidente sobre ele. Igualmente, no que diz respeito à quinta pergunta formulada, 
considerou que não se pode estabelecer como regra geral que todas as relações jurídicas 
enquadradas como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser precedidas de 
licitação, devendo-se averiguar as disposições da Lei n. 8.666/93, que levará em conta uma série 
de variáveis como o valor da contratação, a existência de situação de emergência, a exclusividade 
ou a singularidade do serviço, entre outras. Finalmente, quanto à sexta indagação, asseverou 
que, da análise do art. 2º, inciso IV, da LRF, constata-se, nitidamente, que as transferências 
compulsórias recebidas de outras pessoas de direito público destinadas a atender despesas 
classificáveis como despesas correntes são caracterizadas como receitas correntes, e, por isso, 
deverão ser computadas para fins de cálculo da receita corrente líquida do Município. Em face 
do exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente nos seguintes termos: 
“a) A adoção de modelo de vínculo do profissional com a Administração é uma decorrência da 
aplicação das previsões constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção livre do 
gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa correspondente do cômputo dos gastos 
com pessoal. A classificação contábil deve consistir em mero reflexo da realidade administrativa. 
b) Não é possível definir um prazo máximo de duração que abranja todas as espécies de 
contratos cujas despesas correspondentes sejam classificadas como “Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física”. c) Nem todas as relações jurídicas cujas despesas respectivas sejam 
classificadas no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser 
precedidas de procedimento licitatório. d) Nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), as transferências correntes compulsórias devem ser computadas 
para fins de cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL) do Município.”O voto do conselheiro 
Cláudio Couto Terrão foi aprovado de forma unânime. Consulta n. 932747, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

1.2.5. Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado. Compatibilidade de horário. 
A existência de vínculos empregatícios junto a entidades do setor privado não configura 
impedimento para investidura em cargo público, nem é hipótese de acumulação de cargos ou 
empregos, mas demanda assegurar que o servidor não exerça atividade incompatível com seu 
horário de trabalho (art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 4269/20, Boletim 
de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.6. Adicional por tempo de serviço. Estado-membro. Município. Anuênio. Regime 
estatutário. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na 
vigência do Decreto 31.922/1952 pode ser computado para fins de gratificação de tempo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/932747
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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http://legis.senado.leg.br/norma/454524
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serviço, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público federal ainda na vigência da 
Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado. Acórdão nº 4709/20, Boletim de Jurisprudência 
de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.7. Transposição de regime jurídico. Vantagem. Adicional por tempo de serviço. Licença 
por assiduidade. Emprego público. CLT. O tempo de serviço prestado no exercício de 
empregos de confiança sob regime celetista, com fulcro no art. 2º do Decreto 77.242/1976, 
antes da transposição de regime jurídico autorizada pelo art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990 é 
computável para fins de concessão das vantagens adicional por tempo de serviço e licença-
prêmio. Acórdão nº 4398/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.8. Educação. CDCE. Atuação dos servidores efetivos ou contratados. Presidente e 
tesoureiro. Não há impedimento legal para que servidores efetivos ou contratados do quadro 
da Educação participem como membros de Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar 
(CDCE), e, para que, após eleitos, concorram à vaga de presidente, desde que seja respeitado o 
artigo 18, da Lei 7.040/1998, que destina 50% das vagas do Conselho aos representantes do 
segmento escolar. 2. Os servidores públicos quando, na função de presidente e de tesoureiro 
de CDCE, atuam consultivamente no Conselho ou assinam cheques em conjunto com o 
tesoureiro e o diretor da Escola, não transacionam com o Estado, mas para ele, pois a 
responsabilidade primária pela gestão das escolas é dos diretores escolares e não dos titulares 
dos Conselhos, conforme artigos 3° e 32, da Lei 7.040/1998. Acórdão nº 96/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.9. Pessoal. Admissão. Tesoureiro. A função de tesoureiro está atrelada a rotinas administrativas 
e financeiras como lançamentos contábeis, conciliações bancárias, recebimento de notas fiscais, 
conferência de lançamentos relativos a compras, pagamento de folha de servidores, entre outras 
atividades, devendo ser desempenhada por um servidor efetivo. 2. A nomeação de servidor 
comissionado para o exercício de função de tesoureiro contraria o artigo 37, V, da Constituição 
Federal. Acórdão nº 13/2020-PC, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.10. Pessoal. Assessor jurídico. Burla ao concurso público. Nomenclatura do cargo. Se no 
exercício de cargo comissionado de assessor jurídico não ficarem caracterizadas as atribuições 
de direção, chefia ou assessoramento direto à autoridade nomeante e a relação de confiança, 
restará configurada a burla ao princípio do concurso público, sendo eivada de 
inconstitucionalidade a lei municipal na parte que cria tal cargo. 2. Não é a nomenclatura do 
cargo de “assessor jurídico” que o qualifica como de assessoramento, mas sim as respectivas 
atribuições de assessoria direta à autoridade nomeante e a existência de relação de confiança. 
Acórdão nº 31/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.11. Pessoal. Nepotismo. Nomeação de sobrinho da prefeita no cargo de controlador geral. 
Cargo técnico-profissional.  A nomeação do sobrinho da prefeita municipal, como 
controlador geral da prefeitura, caracteriza violação à vedação ao nepotismo, pois tal cargo não 
é de natureza política-governamental, mas técnico-profissio- 8 Ano 7 | nº 065 | abril-maio de 
2020 nal, não se enquadrando na exceção estabelecida pelo STF à regra da Súmula Vinculante 
n° 13 para o casos de nomeações em cargos políticos. 2. O status político conferido ao cargo 
de controlador geral não descaracteriza sua natureza eminentemente técnico-administrativa, 
cujo provimento exige do nomeado, habilitação técnica específica, conferindo-lhe prerrogativas 
de autonomia e independência. 3. Para se enquadrarem na exceção específica à regra da Súmula 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D77242.htm
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https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
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Vinculante 13 estabelecida pelo STF, as nomeações em cargo político devem guardar 
correspondência com as funções inerentes aos agentes políticos, que não são de natureza 
técnica-profissional, mas política–governamental, e exigem idoneidade moral e qualificação 
minimamente condizente com atividades de Estado a serem desempenhadas. Acórdão nº 
88/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.2.12. Servidor público. Estágio probatório. Plano de carreira. Remuneração. Alteração. Trata-
se de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, com as seguintes 
indagações: “Gostaríamos de saber se é possível instituir, por iniciativa do Poder Legislativo, 
uma nova lei de Plano de Cargos e Salários ou uma que altere a lei vigente, para os servidores 
do poder legislativo municipal, sendo que os servidores efetivos da Casa ainda estão em estágio 
probatório. É possível a alteração dos valores inicias de cada cargo, mesmo com o concurso 
para esses cargos ainda PLENÁRIO Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 5 vigente 
e os servidores em estágio probatório? Mantendo-se as mesmas denominações dos cargos, suas 
atribuições e estruturação. Em termos abstratos, suponhamos que essa lei nova respeite todos 
os limites impostos pela Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como inaltera as 
atribuições e definições dos cargos e carreiras, há alguma disposição legal em contrária ou 
vedação para essa hipótese”? O Plenário desta Corte de Contas, preliminarmente, conheceu da 
consulta e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, nos seguintes termos:  É possível alterar o 
Plano de Cargos e Salários referente aos cargos ocupados por servidores em estágio probatório, 
desde que não se desnaturem as vagas ofertadas em concurso público.  É possível aumentar o 
valor inicial de carreira dos cargos de servidores em estágio probatório, desde que não se 
desnaturem as vagas ofertadas em concurso público. É possível reduzir o valor inicial de carreira 
de cargos para os quais haja aprovados em concurso público ainda não nomeados.  É possível 
alterar o valor da remuneração de cargos diferentes do mesmo órgão.  Desde que, observado 
os limites impostos pela Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
devendo ainda ser realizado um estudo atuarial previdenciário.  A possibilidade jurídica abstrata 
de alterar o Plano de Cargos e Salários e de alterar os valores iniciais de cargos públicos não 
afasta o controle externo sobre esses atos. Parecer em Consulta TC nº 010/2020-Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

1.2.13. Servidor público. Cargo efetivo. Cargo em comissão. Função de confiança. Trata-se de 
consulta apresentada pelo Prefeito Municipal de Iconha, com os seguintes questionamentos: 
“1) Servidor efetivo com carga horaria de 6 horas ou 30 horas semanais que posteriormente é 
ampliada para 8 horas diárias ou 40 horas semanais, através de Lei formal e com caráter 
irretratável e imutável, receberá o valor correspondente a essa ampliação da carga horária como 
sendo gratificação ou com natureza vencimental? 2) A incidência de contribuição previdenciária 
sobre a ampliação da carga horária (p. ex., 30 horas semanais para 40 horas semanais) pode ser 
suspensa em caso de servidor efetivo estiver em gozo de licença para tratamento Informativo 
de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 10 da própria saúde ou auxilio doença? 3) A incidência de 
contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado e sobre as gratificações eventualmente 
recebidas, pode ser suspensa em caso de servidor efetivo estiver afastado por licença para 
tratamento da própria saúde ou auxilio doença? 4) Quais os critérios que o Município deve 
obedecer para criação, através de atos legais, para identificar os Cargos Comissionados e 
Funções Gratificadas a serem exercidos por servidores efetivos? (Servidor efetivo com Cargo 
Comissionado, na conversão da Licença Prêmio em pecúnia, não tem direito a inclusão da 
concessão no total da remuneração, em contrapartida, Servidor efetivo com Função Gratificada 
é beneficiado na totalidade)”. O Plenário, preliminarmente, conheceu a consulta apenas quanto 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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ao item 04, tendo em vista que os itens 01, 02 e 03 trataram de casos concretos - não 
preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade do feito -, e, no mérito, a respondeu, à 
unanimidade, nos seguintes termos:  Para definir se as atribuições de direção, chefia ou 
assessoramento a serem exercidas por servidor efetivo devem ser cometidas a função de 
confiança ou cargo em comissão, a Administração deve verificar se aquelas atribuições serão 
exercidas em caráter de exclusividade ou em acréscimo às atribuições do cargo efetivo.  No 
cargo em comissão, o servidor exerce exclusivamente as atribuições de direção, chefia ou 
assessoramento, ficando temporariamente destituído das atribuições do seu cargo efetivo, pois 
está a ocupar cargo diverso.  Na função de confiança, por não se tratar de cargo, o servidor 
exerce as atribuições de direção, chefia ou assessoramento em acréscimo às atribuições do seu 
cargo efetivo, no qual permanece investido. Parecer em Consulta TC nº 014/2020, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

1.2.14. Admissão de pessoal. Médico. Plantão. Concurso Público. Trata-se de prejulgado 
decorrente de incidente de inconstitucionalidade apreciado no Acórdão TC 1612/2019-
Plenário, que tratou de auditoria ordinária na Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, 
referentes a atos do exercício de 2013. No caso em comento, a área técnica suscitou, em sede 
de preliminar, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 1.459/2011, em razão 
da autorização do exercício de cargo público, no caso médico plantonista, em violação ao 
princípio do concurso público. O conselheiro relator observou, inicialmente, que a equipe de 
auditoria Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 11 questionou a constitucionalidade 
dos artigos 2º e 4º da referida lei municipal. Destacou que o artigo 2º permite a prestação de 
serviços médicos em regime de plantão, a servidores ocupantes de cargos de médico efetivo ou 
contratado, que seja integrante da Secretaria Municipal de Saúde. Por outro lado, pontuou que 
o artigo 4º amplia a possibilidade da prestação, de forma excepcional, a médicos não vinculados 
à Secretaria Municipal de Saúde, na condição de convidados, em decorrência de cargo vago, 
falta ou afastamento do titular. Discordando parcialmente do entendimento técnico, asseverou 
que: “Tem-se que o artigo 2º da citada lei não está criando cargo público. Apenas se refere à 
possibilidade de um regime de plantão remunerado, em benefício de quem já exerce atribuição 
pública. Logo, o exercício dessa função remunerada, se realizada por agentes ligados à Secretaria 
Municipal de Saúde, a meu ver, não configura, por si só burla à regra do concurso público”. Já 
quanto ao artigo 4º da lei, entendeu que, de fato, há uma contradição com o artigo 37, inciso II, 
da Constituição Federal, especificamente no seguinte trecho: “(...) e excepcionalmente, aos 
médicos não vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Castelo, quando 
convidados para a prestação de serviços médicos em regime de plantão, em decorrência de 
cargo vago, falta ou afastamento legal do titular”. Nesse sentido acrescentou: “A própria lei usa 
termos que claramente denotam o descumprimento ao art. 37, II, da CF. Inadmissível que 
médico seja convidado, sem a utilização de qualquer critério ou seleção desses profissionais. 
Visa suprir ainda ‘cargo vago, falta ou afastamento legal do titular”, claramente pra substituir 
ocupante de cargo, em patente inconstitucionalidade”. Por fim, rechaçou o argumento dos 
responsáveis no sentido de que a referida lei se tratava de hipótese de contratação temporária, 
aduzindo que esta visa atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, 
possuindo regras que asseguram a excepcionalidade da medida, além de fixar as hipóteses de 
seleção pública. Ante o exposto, votou por negar exequibilidade ao referido trecho do art. 4º 
da Lei 1.459/2011, do município de Conceição do Castelo. O Plenário, à unanimidade, 
deliberou conforme sugestão do conselheiro relator, formando-se o Prejulgado nº 059. TC-
8045/2013, Acórdão TC-1612/2019, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

1.2.15. 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 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 22/20, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

1.2.16. Remuneração de servidores. Acumulação irregular. Ressarcimento. Tomada de Contas. 
A partir da ciência das irregularidades, na remuneração de servidores ativos e inativos, bem 
como identificados casos de acumulação irregular de cargos, empregos e funções públicas, o 
gestor tornar-se-á responsável por corrigi-las, sob pena de responsabilização e de ressarcimento 
ao erário, com recursos próprios, em sede de tomada de contas, pelos valores irregularmente 
pagos. Processo nº 230.533-8/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

1.2.17. Concurso público. Idade limite. Previsão em lei. Natureza do cargo. É possível limitar a 
idade máxima para ingresso em determinado cargo público, desde que tal restrição esteja 
estritamente prevista em lei e devidamente justificada pela natureza do cargo. Processo nº 
238.687-3/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br 

1.2.18. Remuneração de servidor público. Impossibilidade de reajuste automático. Necessária 
edição de lei específica. Mínimo constitucional que deve considerar a totalidade da 
remuneração. O Plenário do Tribunal de Contas ratificou o entendimento de que o limite 
mínimo constitucional referente à contraprestação do servidor público deve considerar todas 
as suas verbas remuneratórias. Além disto, evidenciou que o reajuste de vencimentos depende 
de lei, não podendo ocorrer de forma automática. Nos casos julgados, tendo em conta a edição 
da Lei Complementar Estadual nº 668/2020, que passou a estabelecer o piso salarial ao servidor 
público estadual, compatibilizando salário-base, vencimento básico e subsídio mensal no 
âmbito do Poder Executivo, a Corte de Contas entendeu pela possibilidade de registro dos atos 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
https://www.tce.rj.gov.br/
https://www.tce.rj.gov.br/
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de aposentadoria analisados. Processos nºs 10893/2017-TC, 325/2016-TC, 2081/2017-TC, 
3146/2017-TC, 3285/2017-TC, 3391/2017 e 8415/2015-TC, Informativo de Jurisprudência 
do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.19. Consulta. Transposição, remanejamento e transferência de recursos orçamentários 
dentro de uma mesma estrutura administrativa. Necessidade de lei específica diversa 
da LOA. Princípio da exclusividade encartado no art. 165, § 8º, da Constituição de 
República. Respondendo à Consulta formulada pela Câmara Municipal de Campo 
Redondo/RN, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte esclareceu que é 
permitido ao Chefe do Legislativo realizar a transposição, remanejamento ou transferência de 
recursos orçamentários próprios de um setor (pasta) para outro dentro de sua estrutura, desde 
que devidamente previstos em lei ordinária específica, diversa da Lei Orçamentária Anual, em 
respeito ao princípio da exclusividade, encartado no artigo 165, §8ª, da Constituição Federal. 
Esclareceu, ainda, que estas transposições, remanejamentos ou transferências podem ter (ou 
não) caráter orçamentário, desde que não seja a Lei Orçamentária Anual – LOA. Processo nº 
18222/2017-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.20. Representação. Concurso público. Aumento de despesa com pessoal. Descumprimento 
dos arts. 16 e17 da LRF e do art. 169, § 1º da Constituição Federal. Presença de fumus 
boni iuris e periculum in mora. Superveniente contexto de calamidade pública nacional 
e legislação correlata na área de despesas com pessoal. Necessidade de balizamento 
das ações possíveis a serem adotadas para admissão de pessoal. Concessão de medidas 
cautelares. A Suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-
GP/TCE não alcança o cumprimento das medidas cautelares propostas, pois se 
enquadra à hipótese de medida urgente excepcionado no art. 1º da referida norma. Na 
16ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas apreciou Representação formulada pelo 
Ministério Público de Contas noticiando possíveis irregularidades na deflagração do concurso 
público regido pelo Edital nº 001/2019 – Região do Mato Grande Potiguar, especialmente em 
razão de a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos não ter apresentado estudo do impacto 
orçamentário-financeiro e não ter preenchido o Anexo 15 – Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal do SIAI. Inicialmente, destacou, o Relator, que os autos tratam exclusivamente da 
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos. Ao analisar a medida cautelar sugerida pelo MPC, 
assentou, o Conselheiro Relator, que restou evidenciado o aumento da despesa com pessoal, 
sem observância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e art. 169, §1º, da 
Constituição Federal, no âmbito da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, o que impõe a 
atuação imediata da Corte, notadamente em razão do risco de que sejam feitos novos gastos 
dissociados dos ditames legais. Verificou que, ao final do exercício de 2019, a despesa com 
pessoal da municipalidade encontrava-se acima do limite de alerta (48,60%) e abaixo do limite 
prudencial (51,30%), de modo que tal situação não se enquadrava à hipótese do parágrafo único 
do art. 22 da LRF, a qual veda o provimento de cargos públicos quando a despesa total com 
pessoal excede a 95% do limite, tendo sido considerado possível, em tese, o aumento desse 
gasto. Contudo, destacou que estavam presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, 
autorizadores da atuação acautelatória do Tribunal, tendo em vista que as análises técnica e 
ministerial demonstram que a Municipalidade não adotou todas as medidas legalmente exigidas 
para o aumento do gasto com pessoal, atraindo elevado risco de que as nomeações decorrentes 
do concurso público prejudicassem sobremaneira as finanças do ente. Assentou-se, nesse 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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sentido, que a medida acautelatória a ser adotada não deveria tratar-se da simples suspensão dos 
efeitos do concurso público, pois que, em consulta ao Diário Oficial da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN foi constatada a nomeação de aprovados no 
certame, os quais já constavam na folha de pagamento enviada ao Sistema Integrado de 
Auditoria Informatizada na área de Despesa de Pessoal (SIAI-DP), de modo que a alteração do 
contexto fático findou por prejudicar a concessão da medida cautelar nos termos pleiteados 
pelo MPC, especialmente considerando que a suspensão dos efeitos do certame alcançaria os 
servidores já empossados, o que vem sendo rechaçado pelo Tribunal, conforme entendimento 
sumulado no verbete nº 26-TCE. Consignou-se, ademais, que não havia comprovação de que 
as nomeações passadas e futuras efetivamente ocasionariam o descumprimento do limite de 
gasto com pessoal, existindo apenas um fundado receio de que isso viesse a acontecer, o que 
poderia ser esclarecido mediante adequada elaboração dos estudos de impacto, de modo que 
considerou-se a medida mais adequada condicionar a realização de novas nomeações de 
aprovados no concurso à apresentação dos documentos exigidos pela LRF, para demonstrar a 
suficiência dos cofres municipais, para arcar com as tais despesas permanentes e progressivas. 
Destacou-se, ademais, o atual contexto de enfrentamento à Covid-19, que trouxe impactos 
fiscais, econômicos e financeiros aos Municípios, sendo que a situação tratada no feito não 
alcança a admissão temporária de servidores que desenvolverão atividades relacionadas ao 
enfretamento da Covid19, o que poderia ocorrer, inclusive, ao arrepio das normas previstas nos 
artigos 16 e 17 da LRF, como decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6357, e 
depois incorporado à Constituição por meio da Emenda Constitucional nº 106, de 2020. 
Ressaltou que esse novo contexto pandêmico fez erigir significativas mudanças legislativas que 
trouxeram repercussão ao caso e, por isso, não se poderia olvidar o seu tratamento, ainda que 
em caráter mais superficial. À vista disso, consignou-se que a LC 173/2020 restringiu a 
admissão de pessoal até o final de 2021 aos entes afetados pela pandemia da Covid-19, na 
hipótese do art. 65 da LC 101/2000, ou seja, no caso dos municípios, quando houver 
reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia Legislativa, com exceção da regra 
inserta no próprio inciso IV, quanto às reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, 
não sendo possível aferir se o Município em referência teve reconhecido o estado de calamidade 
pública pela Assembleia Legislativa. Assentou, também, o Relator, a incidência da nova redação 
do art. 21 da LRF, que mantém as restrições para o aumento da despesa com pessoal, de modo 
que restou fixado que as nomeações que venham a ser realizadas, decorrentes do concurso 
público não estão dispensadas de observar as regras dos arts. 16 e 17 da LRF, ainda que venham 
a ocorrer durante o estado de calamidade pública para reposição de cargos efetivos, visto se 
tratar de despesa de caráter permanente, devendo ser observada, ainda, a vedação à nomeação 
de aprovados em concurso público nos 180 últimos dias de mandato. Ressaltou-se, também, 
que a suspensão de prazos processuais levada a efeito pela Portaria nº 094/2002-GP/TCE não 
alcança o cumprimento da medida cautelar discutida nos autos, pois se enquadra à hipótese de 
medida urgente excepcionado no art. 1º da referida norma. Os Conselheiros decidiram, à 
unanimidade, julgar pela concessão de medida cautelar para fins de determinar à Prefeitura 
Municipal de Jardim de Angicos que no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe ao Tribunal de 
Contas os seguintes documentos relativos às nomeações já realizadas de aprovados no concurso 
público regido pelo Edital nº 001/2019 – Região do Mato Grande Potiguar, observando as 
recomendações da Diretoria de Atos de Pessoal expostas na Informação Técnica, a saber: a) 
Estudo do impacto orçamentário-financeiro no ano das nomeações e nos dois exercícios 
subsequentes, nos termos delineados no Acórdão; b) Plano que contemple mecanismos de 
compensação para os efeitos financeiros das nomeações, comprovando-se a não afetação das 
metas de resultados fiscais da LDO do exercício de 2020, nos termos detalhados no Acórdão; 
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c) comprovação da existência de prévia dotação orçamentária na LOA do exercício de 2020; d) 
caso haja decretação de estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 no município, 
nos termos do art. 65 da LRF, abstenha-se até 31 de dezembro de 2021 de realizar nomeação 
de aprovados no concurso deflagrado pelo Edital nº 001/2019 – Região do Mato Grande 
Potiguar, salvo para reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos e desde que 
observadas as regras aplicáveis do atual art. 21 da LRF, com a redação dada pela LC 173/2020; 
e) não havendo a decretação do estado de calamidade pública, somente realize as novas 
nomeações se atendidas as regras dispostas na atual redação do art. 21 da LRF, com a redação 
dada pela LC 173/2020; e) encaminhe a este Tribunal todos os atos de admissão decorrentes 
do concurso, nos termos e prazo estabelecidos no art. 312 da Resolução nº 09/2012-TC e na 
Resolução nº 08/2012-TC, os quais deverão ser apreciados para fins de registro em autos 
apartados; além da fixação de multa pessoal e diária à gestora responsável no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, 
no caso do descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias fixado para o envio da documentação 
requerida. Processo nº 600443/2019 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 
03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.21. Acumulação de cargos públicos. Ausência de comprovação da conclusão dos processos 
administrativos disciplinares. Omissão do gestor. Postergação no tempo de eventuais 
ilegalidades existentes. Fumus boni iuris. Periculum in mora. Adoção de medida 
cautelar de ofício. Determinação ao gestor sob pena de multa diária.Trata-se de processo 
instaurado a partir do cruzamento de dados no Sistema Integrado de Auditoria Informatizada 
na área de Despesa de Pessoal (SIAI-DP) e constatação de possíveis acúmulos ilegais pelos 
servidores municipais da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN, no exercício de 2014, 
trazendo o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas aos autos dados atualizados da 
folha de pagamento. Da apuração levada a efeito, constatou-se que 58 (cinquenta e oito) agentes 
públicos cumulavam cargos em abril de 2019. Em virtude do não esclarecimento das situações 
relativamente a 6 (seis) servidores, entendeu o Relator suficientemente demonstrada a 
irregularidade da conduta omissiva do ente municipal a ensejar a atuação acautelatória da Corte 
de Contas (fumus boni iuris), a fim de evitar a postergação no tempo de eventuais ilegalidades 
existentes, o que poderia ocorrer pela demora no julgamento final do processo (periculum in 
mora). O eminente Relator, à vista do Poder Geral de Cautela atribuído às Corte de Contas, 
concluiu por assinar prazo para que a Prefeitura Municipal de São Tomé apresentasse os 
relatórios finais dos processos instaurados para a apuração da ilicitude na acumulação de cargos 
pelos servidores referidos nos autos. Verificou-se, ainda, que, no que tange às situações 
esclarecidas pela Municipalidade, o Corpo Técnico considerou irregular a acumulação de cargos 
por outros 7 (sete) servidores municipais, sobre os quais, inclusive, o Município apresentou 
petição após a inclusão do processo em pauta, entendendo o Relator que esta situação seria 
analisada após o cumprimento da medida cautelar indicada, a fim de se evitar tumulto no trâmite 
processual. Concluiu, também, pela manutenção do caráter seletivo atribuído ao feito, a fim de 
se resguardar a celeridade processual e salientou que os pedidos do Parquet Especial de 
instauração de Tomada de Contas Especial e de representação ao Ministério Público Estadual 
seriam apreciados após o amadurecimento da instrução processual. Por fim, com supedâneo no 
artigo 345 do RITCERN, concluiu pela adoção, de ofício, de medida cautelar, determinando à 
Prefeitura Municipal de São Tomé que em 30 (trinta) dias apresentasse os documentos 
necessários à demonstração da licitude na acumulação de cargos pelos 6 (seis) servidores 
primeiramente indicados, com a comprovação, nos 5 (cinco) dias subsequentes àquele 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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interregno, do cumprimento da medida determinada, sob pena de multa pessoal e diária ao 
gestor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 110, da Lei Complementar 
nº 464/2012. Por fim, consignou o Relator, na sessão de julgamento, em que estava presente o 
douto procurador Municipal de São Tomé, que fossem apresentados também os documentos 
relativos à situação dos outros 7 (sete) servidores, para que possibilitasse uma análise conjunta 
com os demais documentos a serem apresentados nos autos. Processo nº 19173/2014-TC – 
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_0320
20__TCE_RN.pdf 

1.2.22. Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração Pública. Vínculo. Interrupção. 
Consulta. O rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal 
é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do 
momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes 
ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida. No 
que diz respeito à atuação administrativa da unidade de vinculação do servidor, ficam 
preservados, sem alterações, os atos administrativos expedidos há mais de cinco anos em 
desacordo com essa orientação (art. 54 da Lei 9.784/1999), sem prejuízo da competência de 
controle externo do TCU, nos termos da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 1424/20, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 80, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.23. Remuneração. Greve. Desconto. Compensação de jornada. Abono de faltas. É irregular 
o abono de faltas de servidores públicos referentes a dias não trabalhados em decorrência de 
adesão a movimento grevista que não tenha sido provocado por conduta ilícita do Poder 
Público. A Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação ou estabelecer 
regras para compensação, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Acórdão nº 
1632/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.24. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa-fé. Administração Pública. 
Erro. A reposição ao erário de valores recebidos indevidamente é obrigatória, 
independentemente de boa-fé do beneficiário, quando se tratar de erro operacional da 
Administração, pois a dispensa de ressarcimento somente se admite na hipótese de erro 
escusável de interpretação da lei (Súmula TCU 249). Acórdão nº 6707/2020, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 80, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.3 Fiscalização e Controle 
 

1.3.1 Gestão Administrativa. Sistema S. Contabilidade. Legislação. CFC. Secretaria do 
Tesouro Nacional. Entendimento. Aplicam-se aos serviços sociais autônomos, em 
complemento às Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, as normas de contabilidade pública emitidas pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, na condição de órgão central do sistema de contabilidade federal. Acórdão nº 
1567/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
  

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A249/sinonimos%253Dtrue?uuid=50ff5790-c2d7-11ea-9736-83944d7bc69d
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 29 de 78 

1.3.2 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. STF. Repercussão geral. Execução 
judicial. O entendimento proferido pelo STF no RE 636.886 (tema 899), a respeito da 
prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de 
contas, alcança tão somente a fase judicial de execução do título extrajudicial, não atingindo os 
processos de controle externo em trâmite no TCU, Acórdão nº 1567/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.3 Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 
ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República. Versam 
os autos sobre Consulta encaminhada por Presidente de Câmara Municipal, com o aval de mais 
de um terço dos vereadores, por meio da qual apresenta o seguinte questionamento: “É possível 
acrescentar fontes de recursos e elementos de despesas por projeto de lei ordinária sem 
considerar valores?” Em documento complementar, os consulentes destacam, ainda, as 
seguintes perguntas: “Em caso positivo, poderá ocorrer o acréscimo de fontes de recursos e 
elementos de despesas ilimitadamente? Considerando o princípio da transparência, o crédito 
suplementar não seria melhor opção para incluir fontes de recursos e elementos de despesas 
não previstos no orçamento?” O relator, Conselheiro Cláudio Couto Terrão, preliminarmente 
realçou os conceitos de elemento de despesa e fonte de recursos. O primeiro é destinado a 
identificar os objetos de gasto e o segundo trata da origem ou da procedência dos recursos que 
devem ser gastos em uma determinada finalidade. Observou que tanto o elemento de despesa 
como a fonte de recursos, componentes da classificação da despesa e da receita, 
respectivamente, vêm atender ao princípio da especificação, especialização ou discriminação 
orçamentária, segundo o qual as despesas e receitas devem constar do orçamento de forma 
detalhada e cuja base legal se encontra nos arts. 5º e 15 da Lei n. 4.320/64. Acrescentou que a 
Lei Orçamentária Anual (LOA), dada sua vocação para definir amiúde a alocação dos recursos 
públicos, é a destinatária desta modalidade principiológica, que tem em vista permitir e facilitar 
o exercício do acompanhamento e do controle do orçamento, evitando a adoção de ações 
genéricas e com excessiva flexibilidade. Apontou, ainda, que o tratamento legal e a finalidade 
dos institutos contábeis não deixam dúvidas acerca da necessidade de estarem vinculados a 
valores específicos, conforme texto do art. 167, incisos V e VII, da Constituição da República, 
que veda a concessão de créditos ilimitados e condiciona a abertura de crédito suplementar ou 
especial à prévia autorização legislativa e à indicação dos recursos. Baseando-se no princípio da 
especificação, aliado à disposição constitucional supracitada, respondeu negativamente ao 
primeiro e ao segundo questionamentos, pois não se encontra qualquer respaldo legal ou 
doutrinário para confirmar a proposição dos consulentes. Acerca das formalidades e 
mecanismos para modificação do orçamento, prosseguiu sublinhando as lições de Caldas 
Furtado, que destacam a existência de duas técnicas para alteração do orçamento em execução, 
quais sejam: créditos adicionais, que podem ser suplementares, especiais ou extraordinários e 
produzem mudança quantitativa no montante de recursos orçados; e estorno de verbas, que se 
concretiza por meio de remanejamentos, transposições ou transferências de recursos 
orçamentários e provoca modificação qualitativa nos créditos orçamentários. Pontuou que o 
art. 41, I e II, da Lei n. 4.320/64, por sua vez, classifica os créditos adicionais em suplementares, 
destinados ao reforço de dotação orçamentária, e especiais, destinados a despesas para as quais 
não haja dotação orçamentária específica, sendo que, para as duas situações, o art. 43 da mesma 
lei exige a existência de recursos disponíveis. Nesse diapasão, reforçou a advertência da Unidade 
Técnica, no sentido de que todas as alterações efetuadas em créditos orçamentários – seja por 
mudança de fonte, abertura de créditos adicionais ou realocações orçamentárias – devem 
sempre observar a fonte de recurso à qual a dotação está vinculada, em atendimento aos arts. 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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8º, parágrafo único, e 50, I, ambos da Lei Complementar n. 101/00. Isto posto, afirmou que a 
inclusão de uma nova fonte de recursos em reforço do total do crédito deve ser realizada sob a 
forma de abertura de crédito suplementar, nos termos do art. 41, I, da Lei n. 4.320/64, e que, 
além da observância da forma legal, esta inclusão está condicionada à existência de recursos 
disponíveis, advindos de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação na mesma fonte, 
em virtude da vinculação da finalidade. Alertou que há exceção à regra de utilização da abertura 
de crédito suplementar para inclusão de nova fonte de recursos, nas hipóteses de receitas do 
Fundeb, do ensino e da saúde, bem como do financiamento do SUS. Lado outro, no que toca 
aos elementos de despesa, o modelo utilizado para realização de alterações variará conforme a 
forma de detalhamento do orçamento, conforme regulamentação desta Corte de Contas 
conferida à matéria, por meio da Instrução Normativa n. 05/11, com a redação atualizada pelas 
Instruções Normativas n. 15/11 e n. 07/13. À vista da regulamentação interna, bem como da 
legislação aplicável à espécie, assim como manifestação da Unidade Técnica, julgou que, caso a 
lei orçamentária tenha sido detalhada até o nível de modalidade de aplicação (terceiro e quarto 
dígitos da classificação da natureza de despesa), eventuais alterações nos elementos de despesa 
dispensam a abertura de créditos adicionais, por configurarem ajuste gerencial, sendo que, nessa 
situação, o registro do fato em um ato administrativo para controle é suficiente. Quando, porém, 
o orçamento estiver discriminado até o nível de elemento de despesa, na forma prevista no art. 
15, caput, da Lei n. 4.320/64, a inclusão de novos elementos de despesa deve ser 
operacionalizada por meio de créditos adicionais especiais, quando não haja dotação 
orçamentária específica, ou de créditos adicionais suplementares, quando se destine ao reforço 
de dotação orçamentária já existente, nos termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal, 
ressaltando-se que, consoante disposto no art. 167, V, da Constituição da República, a abertura 
de créditos especiais e suplementares está condicionada à prévia autorização legislativa e 
indicação dos recursos correspondentes. Com efeito, em face da regulamentação estabelecida 
nos níveis constitucional, legislativo e normativo interno, entendeu que os três questionamentos 
formulados podem ser esclarecidos da seguinte forma: “Não é possível a inclusão de fontes de 
recursos e elementos de despesas em valores ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, 
da Constituição da República. A inclusão de nova fonte de recurso deve ser realizada mediante 
a abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 43 da Lei n. 4.320/64, por 
lei ordinária e com especificação dos valores, observada a existência de recursos disponíveis 
nesta fonte. Caso a lei orçamentária tenha sido detalhada até a modalidade de aplicação, a 
inclusão de novo elemento de despesa, sempre com a discriminação de valores, prescinde de 
abertura de crédito suplementar, situação em que as alterações podem ser realizadas por ato 
administrativo, para fins de controle gerencial. Caso a lei orçamentária tenha sido discriminada 
até o elemento da despesa, a inclusão de novos elementos de despesa deve ser operacionalizada 
por meio de créditos adicionais especiais, quando não haja dotação orçamentária específica, ou 
de créditos adicionais suplementares, quando se destine ao reforço de dotação orçamentária já 
existente, nos termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal. Ressalte-se que, consoante 
disposto no art. 167, V, da Constituição, a abertura de créditos especiais e suplementares está 
condicionada à prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes.” O 
conselheiro substituto Licurgo Mourão pediu vista dos autos e ao retomar o julgamento 
acompanhou o relator na íntegra, assim como o restante do Tribunal Pleno. Consulta n. 
1058894, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 
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1.3.4 Contabilidade. Execução Orçamentária. Atenuante de execução deficitária. Poder 
Legislativo. Repasse de duodécimo.  A existência de déficit da execução orçamentária do 
Poder Legislativo, causada pela ausência de repasse ou repasse a menor dos duodécimos devidos 
pelo Poder Executivo, constitui atenuante da irregularidade, conforme Resolução Normativa 
43/2013 do TCE/MT. 2. A responsabilização dos gestores nos casos de execução orçamentária 
deficitária deve considerar “os obstáculos e as dificuldades reais do gestor” e “as circunstâncias 
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”, nos termos do 
artigo 22, caput e § 1º, da LINDB. Acórdão nº 27/2020-TP, Boletim de Jurisprudência TCEMT 
nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.5 Controle interno. Segregação de funções. Tesoureiro, presidente da CPL, pregoeiro e 
fiscal de contratos. O exercício concomitante das funções de tesoureiro, presidente da 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), pregoeiro e fiscal de contratos administrativos não 
observa o princípio da segregação de funções. 2. A segregação de funções, princípio básico do 
sistema de controle interno, consiste na separação de funções, nomeadamente de autorizações, 
aprovações, execução, controle e contabilização das operações. Pelo princípio da segregação, 
nenhum servidor ou seção administrativa deve participar ou controlar todas as fases inerentes à 
execução e controle da despesa pública, que devem ser executadas por pessoas e setores 
independentes entre si, inclusive, possibilitando a realização de uma verificação cruzada. Acórdão 
nº 13/2020-PC, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.6 Patrimônio. Inventário físico-financeiro. Procedimentos. Na realização do Inventário 
Físico-Financeiro por comissão específica, devem ser verificados: a) a integridade dos bens e seu 
atual estado de conservação; b) os procedimentos como a fixação da plaqueta de identificação, 
condições de uso ou forma de utilização dos bens; c) a indicação dos responsáveis pela guarda 
de bens; d) as informações relativas à presença de avarias que inutilizem os bens ou que ensejem 
seus recolhimentos à gerência de patrimônio, acompanhadas das medidas legais necessárias à sua 
baixa contábil; e) o apontamento dos bens não existentes no sistema de controle que existem 
fisicamente, ou vice-versa, com sugestões de ajustes (contábeis ou no sistema de controle) 
embasados tecnicamente. 2. A não realização do Inventário Físico-Financeiro prejudica a 
conciliação entre os registros contábeis e a existência física de bens, frustrando a fidedignidade 
dos lançamentos no Balanço Patrimonial. Acórdão nº 88/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 
TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.7 Prestação de contas. Educação. CDCEs. Escriturações e demonstrações contábeis. A 
autonomia configurada aos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar (CDCEs) não lhes 
dispensa de adotar as escriturações e demonstrações contábeis, em virtude do dever de prestar 
contas da utilização de recursos públicos gozar de status constitucional, previsto no artigo 70, 
parágrafo único, da Constituição Federal. Acórdão nº 96/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 
TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.8 Responsabilidade. Contratação irregular de serviços. Parecer jurídico com erro grosseiro. 
Gestor público. A decisão tomada com base em parecer jurídico com erro grosseiro, permitindo-
se a contratação irregular de serviços permanentes por meio de licitação, em detrimento de 
concurso público, não afasta, por si só, a responsabilidade do gestor público supervisor dos atos. 
Acórdão nº 11/2020-SC, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 
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1.3.9 Responsabilidade. Levantamento patrimonial. Gestor. Ainda que, com base em 
normatização interna, o inventariamento dos bens móveis e imóveis da Administração Municipal 
seja de competência do setor de Patrimônio, cabe a responsabilização da autoridade gestora, 
mesmo que indireta, no caso de conduta omissiva em não assegurar a realização de levantamento 
do patrimônio, haja vista o seu dever constitucional, inderrogável e intransferível de encaminhar 
ao Tribunal de Contas, por meio do Balanço Geral Anual, os lançamentos constantes do Balanço 
Patrimonial que espelhem a devida conciliação entre os registros contábeis e a existência física 
dos bens. Acórdão nº 88/2020-TP, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

1.3.10 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 Rua 68, nº 727 - Centro - 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
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www.tcm.go.gov.br 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 23, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-
23.pdf.  

1.3.11 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 
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, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 106, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

1.3.12 Tomada de Contas. Dano Ausência de Solidariedade com o Ente Municipal.  
Não restando demonstrado que os recursos foram aplicados em prol da Municipalidade, cabe ao 
gestor responder, exclusivamente, pelo dano causado ao Concedente, não havendo que se falar 
em solidariedade do ente municipal. Processo nº 116.116-5/10, Boletim de Jurisprudência do 
TCERJ Nº 3/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br  
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1.3.13 Administrador Público. Responsabilização. Ausência de Elementos. Ilícito Afastado. 
A responsabilização de agentes públicos deve seguir critério consentâneo com o sistema 
normativo. Nesse sentido, sabe-se que todo fato lesivo é formado por conduta, culpa, nexo causal 
e resultado, e a ausência de qualquer desses elementos afasta a ocorrência de ilícito – no caso, 
administrativo. Processo nº 213.071-1/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br 

1.3.14 Suprimento de fundos. Falta de planejamento e organização que atraem a 
responsabilidade dos gestores. Inaplicabilidade da Súmula nº 20 TCE. Irregularidade 
detectada na origem. A aquisição de bens e serviços mediante suprimento de fundos somente 
se justifica nos casos em que a despesa não possa subordinar-se ao processo normal de 
contratação pública (art. 68, da Lei nº 4.320/1964). Tratando-se de combustíveis e alimentos, 
pela previsibilidade de sua utilização ao longo de todo o exercício financeiro, entendeu-se que as 
despesas deveriam ter sido licitadas. No caso analisado, considerando que a falta de planejamento 
e organização teve origem na administração central do órgão, o Plenário da Corte afastou a 
aplicação de seu preceito sumular nº 20. Constatou-se que a irregularidade não se verificava na 
execução do adiantamento, mas na sua origem. Com base no princípio da consunção, foram 
responsabilizados apenas os gestores do órgão, não restando ao suprido qualquer penalidade, vez 
que funcionava na simples condição de subordinado, sem que lhe fosse possível se furtar à 
realização da despesa. Processo nº 7471/2013-TC – R, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 

1.3.15 Contas anuais de Governo. Período com três gestores municipais. Ausência de 
irregularidades imputadas à gestão de dois prefeitos. Parecer prévio favorável à 
aprovação das contas em relação a esses. Irregularidades apontadas à gestão de um deles. 
Não adoção de medidas para inscrição e cobrança da Dívida Ativa. Déficit financeiro. 
Inconsistência na apuração do saldo patrimonial. Divergência no saldo das contas. 
Restos a pagar de bens móveis. Parecer prévio favorável à aprovação das contas, com 
ressalvas. Instauração do processo autônomo para apuração de responsabilidade. 
Recomendação ao atual gestor para melhoria da qualidade das demonstrações contábeis. 
Na 11ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas analisou as contas anuais de governo 
do município de São José de Campestre, atinentes ao exercício de 2009, quando a gestão 
municipal foi exercida por três gestores, Laércio José de Oliveira (01/01 a 20/05), José André de 
Mendonça (21/05 a 20/08) e José Borges Segundo (21/08 a 31/12). Na situação dos autos, a 
análise técnica constatou que a despesa com pessoal do Poder Executivo de São José de 
Campestre atingiu 60,09% da Receita Corrente Líquida ao final do exercício de 2009, aduzindo 
o Corpo Técnico que o percentual de despesas com pessoal na gestão do Sr. José Borges Segundo 
foi de 32,16%, alcançando o cumprimento da norma legal. Deduziu, por sua vez, que o 
descumprimento dos limites teriam como responsáveis os gestores anteriores (Laércio José de 
Oliveira e José André de Mendonça) e, em virtude de não ter havido a separação da gestão dos 
mesmos nas informações constantes do Relatório Anual, opinou o Corpo Técnico pela 
responsabilidade conjunta dos gestores. Entendeu o Relator, incialmente, pela inconsistência do 
cálculo apresentado pelo Corpo Técnico, que se referia à despesa com pessoal no período de 
21/08 a 31/12/2009 (gestão do José Borges Segundo), isto porque foi utilizada como base de 
cálculo toda a Receita Corrente do exercício e a despesa apenas do período, resultando em grave 
distorção, com violação do art. 18, §2º, da LRF. Assim, afirmou que não seria possível afastar a 
responsabilidade do Sr. José Borges Segundo, gestor municipal de 21/08 a 31/12/2009, não 
tendo, por outro lado, sido possível precisar, segundo a DAM, qual o momento o limite de 

https://www.tce.rj.gov.br/
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despesas com pessoal foi ultrapassado - se já no 1º semestre de 2012 ou apenas ao final do 
exercício, asseverando que, ainda que o gasto com pessoal tivesse sido ultrapassado já no 1º 
semestre de 2009, não seria possível desaprovar as contas dos gestores da época (Srs. Laércio 
José de Oliveira e José André de Mendonça). E, só havendo nos autos evidências de que o 
descumprimento ocorreu ao final do exercício, entendeu que havia prazo para o Sr. José Borges 
Segundo adotar as medidas do artigo 23 da LRF, consoante decidido no Acórdão nº 24/2019, na 
10ª Sessão do Tribunal Pleno, ocorrida em 21/02/20191 . Diante disso, concluiu que o 
descumprimento do artigo 169 da CF não deveria ser considerado para a desaprovação das 
contas, entendimento também adotado pela 2ª Câmara nos Acórdãos nº 125/2019 – TC e 
159/2019 – TC. Destacou, ainda, o eminente Relator, que, sendo esta a única irregularidade 
imputada pelo Corpo Técnico aos Srs. Laércio José de Oliveira e José André de Mendonça, 
deveria haver a emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das suas contas. Já, quanto ao 
gestor Sr. José Borges Segundo, entendeu o Relator pela emissão de Parecer Prévio favorável à 
aprovação de suas contas, com ressalvas, vez que: 1) o gestor em tela não adotou providências 
para a inscrição e cobrança da Dívida Ativa e não impugnou esse ponto específico do relatório 
de auditoria; 2) houve déficit financeiro, apurado pelo Corpo Técnico, no exercício financeiro de 
2009 e 3) a análise técnica identificou inconsistência na apuração do Saldo Patrimonial e 
divergência na apuração dos Restos a Pagar e dos Bens Móveis do Ativo Permanente. Ao final, 
determinou-se a instauração de Processo de Apuração de Responsabilidade, em razão das 
irregularidades apontadas, nos termos do artigo 61 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012 
e a expedição ao atual Chefe do Poder Executivo de São José de Campestre de recomendação 
para a melhoria da qualidade das demonstrações contábeis. Processo nº 4685/2010 – TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 

1.3.16 Representação. Inspeção Especial. Situação funcional dos servidores municipais. Tese 
fixada pelo STF no âmbito do RE nº 848.826/DF não prejudica a competência do 
Tribunal para julgamento de contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador 
de despesas. Emissão de parecer prévio. Incidência da prescrição decenal quanto às 
irregularidades formais ocorridas antes de 06.04 de 2002. Iliquidez parcial da matéria 
quanto à acumulação indevida de funções públicas. Contratação de servidores 
comissionados e temporários sem prévia regulamentação em lei ocorridos entre 2005 a 
2007 que não foram alcançados pela prescrição decenal. Afrontam o art. 37, incisos V e 
IX da CF. Ausência do fumus bom iuris e de periculum in mora necessários à adoção de 
medidas acautelatórias. Reclassificação de cargo depende de Lei de competência da 
Câmara Municipal, não podendo ser realizada mediante portaria. Pastas funcionais 
incompletas impedem fiscalização dos atos de admissão por parte do Tribunal. 
Imposição de multas ao gestor. Recomendações ao corpo técnico e atual do gestor.  Na 
12ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas apreciou Representação formulada pelo 
Ministério Público de Contas, noticiando possíveis irregularidades no quadro funcional da 
Prefeitura Municipal de Upanema-RN, que resultou em Inspeção Especial, em cumprimento ao 
Acórdão n.º 835/2005-TCE/RN. Prefacialmente, pontuou-se que a tese fixada pelo STF no 
âmbito do RE n.º 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para julgamento de 
contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas, pois que trata 
exclusivamente dos efeitos do julgamento das contas do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, inciso 
I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990, permanecendo intacta a competência dos Tribunais 
de Contas para o exercício de sua competência fiscalizatória e para a eventual imputação de 
sanções aos responsáveis em virtude do descumprimento da legislação pertinente à boa 
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administração dos recursos públicos, sendo cabível a emissão de parecer prévio, nos moldes do 
art. 2º da Resolução nº 31/2018 – TC. Prejudicialmente ao mérito, foi reconhecida a incidência 
da prescrição decenal quanto à pretensão punitiva, com fundamento no art. 170, da LCE n.º 
464/2012, relativamente às nomeações de servidores ocorridas em 1999, 2000 e 2001. No mérito, 
o Relator assentou que as nomeações de servidores comissionados e a celebração de contratos 
temporários, sem prévia regulamentação legal, ocorridos entre 2005 e 2007, não foram alcançados 
pela prescrição decenal e afrontariam o art. 37, incisos V e IX, da CF, contudo assinalou que tais 
situações não mais persistiam no Município em referência, sendo que aliado ao decurso de mais 
de 10 (dez) anos da inspeção, considerou afastados o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
necessários à adoção de medidas acautelatórias sugeridas pelo MPC. O Relator sugeriu 
recomendação ao atual gestor municipal, para que adote medidas necessárias a sanar eventuais 
irregularidades, caso ainda subsistentes, bem assim à Diretoria de Despesa com Pessoal para que 
considere as irregularidades funcionais constatadas como possíveis pontos de verificação em 
futuras auditorias realizadas no âmbito do Poder Executivo. Com relação aos 09 servidores 
admitidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, desses, 07 nomeações restaram 
alcançadas pela prescrição, pois que ocorreram antes de 06/04/2002, e as outras 02 decorreram 
de aprovação em concurso público, conforme demonstrado no decorrer da instrução. Foi 
considerada irregular a reclassificação de função de “Telefonista” para “Assistente 
Administrativo” à míngua de amparo legal, uma vez que, nos moldes da Lei Orgânica Municipal, 
seria competência da Câmara Municipal a transformação de cargos, não sendo possível o gestor 
fazê-lo mediante Portaria, configurando desvio de função. No que tange à acumulação de funções 
públicas, foi reconhecida a iliquidez da matéria. Com relação à ausência de informações nas pastas 
funcionais dos servidores da Prefeitura, o Relator entendeu que tal omissão inviabiliza a 
verificação da legalidade das contratações, pois não há como se analisar o cumprimento de todos 
os requisitos legais para a posse. Os Conselheiros decidiram, à unanimidade, reconhecer, como 
matéria prejudicial ao mérito, a incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinada no art. 
170 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, em relação às irregularidades de natureza formal 
ocorridas antes de 06 de abril de 2002; reconhecer a iliquidez da matéria, nos termos do art. 76 
da Lei Orgânica deste Tribunal, quanto à acumulação indevida de cargos; aplicação de multa ao 
gestor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela admissão de servidores comissionados sem prévia 
regulamentação em lei; de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela celebração de contratos temporários 
sem previsão legal; de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da reclassificação de cargo sem 
amparo legal; tudo com fulcro no art. 102, II, f, da lei Complementar Estadual nº 121/1994; 
conferir prazo de 30 (trinta) dias para que o atual Prefeito Municipal remeta os documentos 
necessários à análise da admissão dos servidores efetivos admitidos após a Constituição de 1988, 
que compõem o quadro de pessoal da Municipalidade; recomendar ao atual Prefeito da 
municipalidade que proceda à correção das irregularidades apontadas nos autos, caso ainda 
subsistentes; recomendar à Diretoria de Despesa com Pessoal deste Tribunal que considere as 
constatações destacadas no voto no planejamento de futuras auditorias no âmbito da Prefeitura 
Municipal; além de emitir parecer prévio para instrumentalizar o julgamento pela Câmara 
Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho 
de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018.Processo nº 15105/2002 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 
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1.3.17 Plano de Fiscalização Anual 2013-2014. Município. Tese fixada pelo STF no âmbito do 
RE nº 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para julgamento de contas 
de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas. Emissão de parecer 
prévio. Concessão de diárias sem a devida comprovação da realização do deslocamento 
em prol do ente público importa no dever de ressarcimento. Impossibilidade de 
presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes, diante de 
comprovação de frota pertencente ao órgão. Possibilidade de apurar débito se 
subsistente quantidade excessiva e desproporcional de combustíveis e lubrificantes, 
desvio de finalidade ou sobrepreço. Caracteriza dano ao erário a aquisição de material 
sem comprovação de sua destinação pública ou contratação de serviço sem comprovação 
da efetiva prestação, inteligência da Súmula n.º 22-TCE/RN. Contratação sem concurso 
44 de profissionais para o desempenho de atividades habituais e rotineiras enseja a 
aplicação de sanção administrativa |Súmula nº 28 – TCE/RN. Na falta de ato normativo 
dispondo de forma diversa, o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde é o 
Prefeito. Pagamento antecipado de apresentação artística não possui amparo legal. 
Súmula nº 01 – TCE/RN. Contratação direta de artista através de empresário ad hoc não 
atende aos pressupostos no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. Não é cabível a aplicação de 
multa pela inexistência do órgão de controle interno quando resta comprovado que o 
gestor municipal adotou as medidas a seu alcance para sua instituição. Pagamento 
indevido de multas e juros sobre saldo devedor sujeita o responsável à devolução dos 
valores. Súmula nº 21 – TCE/RN |Ordenador de despesas está sujeito à devolução dos 
valores ante a ausência de interesse público na reforma de imóveis. O Decreto nº 
3.555/2000 prevê expressamente que o pregão não se aplica às contratações de obra. A 
denominação dada pela Administração ao objeto contratado de “aquisição e instalação” 
não descaracteriza a natureza do objeto contratado que continua sendo uma obra. 
Desapropriação de imóvel com base em laudo de avaliação elaborado por pessoa não 
qualificada e sem indicação da pesquisa mercadológica do valor do metro quadrado 
inviabiliza o cumprimento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Dever de 
ressarcimento ao erário. Aplicação de multas. Na 14ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 
de Contas apreciou auditoria in loco realizada na Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues, 
prevista no Plano de Fiscalização Anual 2013-2014. Prefacialmente, pontuou-se que a tese fixada 
pelo STF no âmbito do RE n.º 848.826/DF não prejudica a competência do Tribunal para 
julgamento de contas de gestão em que o Prefeito figura como ordenador de despesas, pois que 
trata exclusivamente dos efeitos do julgamento das contas do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, 
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990, permanecendo intacta a competência dos 
Tribunais de Contas para o exercício de sua competência fiscalizatória e para a eventual 
imputação de sanções aos responsáveis em virtude do descumprimento da legislação pertinente 
à boa administração dos recursos públicos, sendo cabível a emissão de parecer prévio, nos moldes 
do art. 2º da Resolução nº 31/2018 – TC. Apontou, o Relator, ausência de impugnação específica 
por parte do gestor quando às concessões de diárias sem comprovação da efetiva realização das 
viagens, de modo que ante a ausência de documentos suficientes para atestar a realização de 
deslocamentos no interesse da Prefeitura Municipal, não havia como certificar a finalidade 
pública das despesas, o que enseja o dever de ressarcimento do valor despendido, conforme 
disposto na Súmula nº 23 -TCE. Verificou-se, ademais, que a Prefeitura Municipal gastou 
R$1.093.488,37 (R$252.896,80 + R$840.591,57 com recursos dos Royalties) com a aquisição de 
combustíveis e lubrificantes automotivos, compreendendo, o Relator, que diante da 
comprovação de frota pertencente ao órgão não seria possível presumir a existência de dano ao 
erário, e concluiu que somente se poderia apurar débito caso subsistente quantidade excessiva e 
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desproporcional desses insumos, desvio de finalidade ou sobrepreço, o que não ficou 
demonstrado nos autos. Pontuou, o Relator, que a ausência de indicação dos veículos nas notas, 
da assinatura do servidor autorizando o abastecimento, e demais informações sobre a destinação 
do combustível, no caso concreto, possui conotação de ordem formal, por descumprimento de 
determinação legal, dando ensejo à aplicação de multa. O Relator também condenou o gestor 
responsável à devolução de quantia ao erário, referente ao pagamento de serviços médicos cuja 
prestação não foi comprovada, bem assim em razão ausência de comprovação da destinação 
pública de materiais esportivos adquiridos pelo município. À vista da doutrina e da jurisprudência 
dos Tribunais de Contas, entendeu, ainda, o Relator, que a ausência de ordenador de despesa 
próprio para o Fundo Municipal de Saúde não configura irregularidade passível de sanção, vez 
que na ausência de ato normativo dispondo de forma diversa, o ordenador de despesas do 
referido fundo especial seria, em princípio, o Prefeito Municipal. Considerou irregular o 
pagamento antecipado de 40% (quarenta por cento) dos contratos firmados com bandas e 
artistas, pois que em afronta os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, na linha do entendimento 
sedimentado na Súmula n.º 01-TCE. Também foram consideradas irregulares a ausência de 
publicação de extrato contratual oriunda do Pregão Presencial nº 50/2012, em afronta ao artigo 
61 da Lei nº 8.666/93, bem assim, a contratação por inexigibilidade de licitação de assessorias 
jurídicas e contábil, vez que tinha por objeto serviços de natureza ordinária os quais deveriam ser 
prestadas por servidores do quadro, admitidos mediante prévia realização de concurso público, 
na esteira do art. 37, inciso II, da Constituição Federal e da Súmula n.º 28-TCE. O Relator 
também reputou irregular a contratação de profissionais do setor artístico por meio de empresário 
não exclusivo, pois em desacordo ao previsto no art. 25, III, da Lei 8.666/93. Foi, ainda, 
condenado o gestor à devolução aos cofres públicos de quantia referente à aquisição de materiais 
permanentes, os quais não foram localizados no município, e em cujas notas fiscais não havia 
ateste. Quanto à ausência de controle interno, restou comprovado que, a despeito da ausência de 
órgão de controle interno, o gestor municipal adotou as medidas a seu alcance para sua 
instituição, de modo que foi afastada a irregularidade. Restou caracterizado, ademais, omissão 
quanto à apresentação de documentos essenciais à comprovação de despesas do Fundo 
Municipal de Saúde e dos recursos dos Royalties, atraindo a presunção de dano ao erário e 
importando na condenação do ordenador das despesas à restituição dos valores cujo emprego 
regular não foi evidenciado. No que tange ao pagamento de encargos sobre saldo devedor na 
conta dos Royalties, e ao pagamento de encargos por atraso em contas de energia elétrica, água, 
previdência social e telefonia, compreendeu o Relator que foram indevidos, com a consequente 
imposição da devolução dos valores, conforme entendimento sedimentado na Súmula n.º 21-
TCE. Fixou-se também o entendimento de que a simples listagem dos munícipes participantes 
de programas sociais, à conta dos recursos dos Royalties, não cumpre o disposto no art. 15, da 
Resolução nº 22/2011- TCE, que exige a qualificação e o endereço do beneficiário de cada 
despesa, de modo que foi imputado ao gestor o dever de ressarcimento do valor correspondente. 
Foi imputado, ainda, ao gestor, o dever de ressarcimento quanto a valores pagos a título de ajuda 
de custo, com recursos provenientes de royalties, para fins de reembolso de serviço 
desempenhado no Fórum da Comarca de Pendências/RN, a qual teria sido concedida a partir de 
solicitação do Juiz de Direito da Comarca de Pendências, mediante simples ofício, sem menção 
a qualquer convênio celebrado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado para esse fim, 
sendo que tal ofício não foi juntado aos autos. Também foi imputado multa ao gestor 
responsável, ante a ausência de documentos do Conselho do FUNDEB, em afronta ao art. 33, 
da Resolução n.º 22/2011-TCE. Restou, outrossim, configurado dano ao erário, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em razão da aquisição de obras de arte pelo município, sendo que das 
03 (três) esculturas adquiridas, uma não foi localizada e outra está na posse de um servidor da 
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Prefeitura. Ademais, foi determinado o ressarcimento ao erário de valor correspondente à 
reforma de imóveis particulares, contratada mediante Tomada de Preço pelo Município, ante a 
ausência de interesse público na realização da obra. Igualmente, restou configurado dano ao 
erário na aquisição de material de construção pela municipalidade sem comprovação da sua 
destinação pública, além de pagamento por material não empregado na obra na execução do 
contrato n.º 347/2012. Verificou-se, outrossim, a indevida contratação de obra por meio de 
Pregão presencial, uma vez que a denominação quanto ao objeto do contrato dada pela 
Administração de “aquisição e instalação” não descaracterizou a sua natureza de obra. Foram 
ainda identificadas irregularidades formais, em decorrência das quais foram aplicadas multas. Os 
Conselheiros decidiram, à unanimidade, pela irregularidade da matéria, nos termos do art. 78, 
incisos II e IV, da Lei Complementar Estadual nº 121/1994 e art. 75, incisos II e IV, da Lei 
Complementar Estadual nº 464/2012, pela imposição do dever de ressarcimento aos 
responsáveis individualizados no acórdão, totalizando R$ 2.441.168,59; a aplicação de multas a 
cada responsável individualizado; a expedição de recomendações à Prefeitura, à Câmara 
Municipal e à Diretoria de Administração Municipal; além de emissão de parecer prévio para 
instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, 
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela 
Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018. 
Processo nº 9656/2013 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível 
em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 

1.3.18 Apuração de Responsabilidade. Acumulações ilícitas de cargos públicos no quadro 
funcional do Poder Executivo do Município em situações não excepcionadas pelo 
regramento constitucional. Afigura-se inconstitucional, portanto, ilícita, a situação de 
acumulação não autorizada pelo ordenamento jurídico constitucional pátrio, 
incompatível ou o tríplice vínculo. Afronta ao art. 37, XVI, alíneas “a” a “c”, da CF e art. 
26, XVI, alíneas “a” a “c”, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Adoção 
pela atual gestora de medidas para sanar as ilegalidades verificadas no quadro funcional 
do referido município afasta a imputação de multa. Inaplicabilidade de multa servidoras 
envolvidas, ante ausência de citação para integrar o processo. Desnecessidade da 
abertura de processos de apuração de responsabilidade, vez que houve o desligamento 
dos cargos acumulados ilegalmente, com a regularização da situação funcional das 
servidoras. Ausência de apuração de possível dano ao erário decorrente da acumulação 
indevida dos cargos públicos, ante a carência de elementos que indiquem eventual falta 
de prestação de serviços por parte das servidoras indicadas. Irregularidade da matéria. 
Aplicação de multa ao anterior gestor. Cumprimento do objeto do processo. 
Arquivamento posterior do feito. Na 18ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de Contas 
analisou processo de apuração de responsabilidade, haja vista terem sido detectadas acumulações 
ilícitas de cargos públicos no quadro funcional do Poder Executivo do Município de Lagoa 
D’anta, em situações não excepcionadas pelo regramento constitucional. Destacou, o Relator, 
que se afigura inconstitucional, portanto, ilícita, a situação de acumulação não autorizada pelo 
ordenamento jurídico constitucional pátrio, incompatível ou o tríplice vínculo. O Relator 
considerou que era obrigação legal do gestor responsável proceder à conclusão dos respectivos 
PADs, nos moldes da Lei municipal que regulamenta o Regime Jurídico dos servidores da 
municipalidade, para que as acumulações ilegais de cargos que remanesceram no Poder 
Executivo, relativamente às servidoras MARILENE ALVES PIMENTEL DA SILVA e MARIA 
ADRIANA FREIRE, fossem sanadas até a data do término do seu mandato. Destacou, ademais, 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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que, na condição de Prefeito Municipal, o Sr. JOÃO PAULO GUEDES LOPES era a autoridade 
competente para a aplicação das penalidades disciplinares de demissão em virtude do acúmulo 
ilegal de cargos pelas servidoras em referência, tendo permanecido omisso, inclusive, quanto à 
possibilidade de lhes oportunizar, nos termos da lei, o exercício do direito de opção por um dos 
cargos que exerciam. Destacou-se jurisprudência dominante no STF no sentido da 
inconstitucionalidade da acumulação tríplice de vencimentos e proventos, mesmo se o ingresso 
em cargos públicos tiver ocorrido antes da Emenda Constitucional n° 20/1998, não importando, 
inclusive, se as remunerações decorrem de proventos ou rendimentos dos cargos, empregos e/ou 
funções públicas. O Relator asseverou que deve ser observado, quanto à situação de acúmulo de 
02 (dois) cargos, empregos e/ou funções públicas, se a hipótese se enquadra nas exceções 
constitucionais elencadas no art. 37, XVI, alíneas “a” a “b” da Constituição Federal e no art. 26, 
XVI, alíneas “a” a “c”, da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no que tange à natureza 
dos cargos ocupados. Restou evidenciada a inconstitucionalidade do duplo vínculo quanto à 
acumulação de cargo municipal de datilógrafa com outro cargo estadual de auxiliar de 
infraestrutura, vez que não se enquadra em nenhuma das exceções constitucionais. Também foi 
considerada inconstitucional a situação de tríplice vinculo em relação à servidora que ocupava 
três cargos de professora, sendo um vínculo municipal e os outros dois estaduais, razão pela qual 
o Relator compreendeu que a manutenção das servidoras em situação de acumulação ilegal de 
cargos públicos caracteriza a omissão no cumprimento de dever legal pelo gestor municipal, para 
regularizar a situação funcional no âmbito da municipalidade. Demonstrou-se que a atual gestora 
do Município em referência sanou as ilegalidades verificadas no quadro funcional do referido 
município, motivo pela qual foi afastada a imputação de multa à referida gestora, apesar de ter 
sido extrapolado o prazo para a resolução das situações de ilegalidade. O Relator propôs também 
que não fosse aplicada multa às duas servidoras envolvidas, vez que não foram citadas para 
integrar o processo, entendendo, igualmente, pela não determinação da abertura dos respectivos 
processos de apuração de responsabilidade, vez que houve o desligamento dos cargos 
acumulados ilegalmente, com a regularização da situação funcional de ambas. Foi destacada a 
ausência de apuração de possível dano ao erário decorrente da acumulação indevida dos cargos 
públicos, diante da carência de elementos que indicassem eventual falta de serviços por parte das 
servidoras indicadas O Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, pela Irregularidade 
da matéria, a teor do art. 75, da LOTCE/RN, com aplicação de multa ao anterior Prefeito 
Municipal de Lagoa D’anta, em razão de omissão quanto ao saneamento das irregularidades 
apontadas durante sua gestão, deixando de realizar a apuração da situação de acumulação ilegal 
de cargos públicos do quadro funcional do Poder Executivo Municipal, configurando-se, pois, 
violação à norma da Constituição Federal, insculpida no art. 37, XVI e da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte, inserta no art. 26, XVI, com fulcro no art. 107, II, “b”, da LOTCE/RN 
c.c art. 323, II, “b”, RITCE/RN, tendo por base o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o 
valor máximo atualizado pela Portaria nº 021/2020 – GP/TCE, de 16/01/2020, o que importa 
na quantia de R$ 4.621,08 (quatro mil, seiscentos e vinte um reais e oito centavos), com o 
posterior ARQUIVAMENTO DO FEITO, nos termos do art. 209, V, do Regimento Interno 
deste Tribunal de Contas do Estado (Resolução nº 009/2012-TCE/RN). Processo nº 
14777/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 
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1.3.19 Inspeção Extraordinária. Prefeitura Municipal. Exercício de 2006. Incompetência do 
Tribunal de Contas do Estado para análise de irregularidades relativas ao Programa 
Saúde da Família e ao Recolhimento de Tributos. Irregularidades materiais e formais. 
Aplicação das Súmulas nºs 10, 21, 22, 31. Dever de ressarcimento de multa e juros sobre 
saldo devedor. Dano ao erário ante a aquisição de materiais sem comprovação de 
destinação pública ou contratação de serviço sem comprovação de sua efetiva prestação. 
Prestação de contas relativas a medicamentos. Necessidade de adoção de sistema 
contábil para demonstrar a composição patrimonial e variações. Parcelamento e 
fracionamento para dispensa ou inexigibilidade de licitação. Contrato verbal para 
pequenas compras de pronto pagamento, no valor especificado no art. 23, II, da Lei 
8.666/93. Desvios de finalidade passíveis de multa a utilização de recursos do FUNDEF 
para pagamento de despesas não relativas ao ensino fundamental e a não aplicação de 
60% do Fundo na remuneração de profissionais do magistério.Trata-se de Inspeção 
Extraordinária realizada pela Diretoria de Administração Municipal – DAM e pela Inspetoria de 
Controle Externo – ICE na Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar, tendo por objeto a gestão 
do Sr. Antônio Estevam, no exercício de 2006. Aponta-se nos autos que foram identificadas no 
Relatório de Inspeção Extraordinária nº 09/2006-DAM uma séria de irregularidades passíveis de 
ressarcimento. Quanto ao pagamento de encargos sobre o saldo devedor, entendeu o Relator que 
devem ser consideradas indevidas as despesas relativas ao pagamento injustificado de juros e 
multa decorrentes da devolução de 132 (cento e trinta e dois) cheques por ausência de provisão 
de fundos, devendo haver o ressarcimento ao erário municipal, conforme dispõe a Súmula 21 
deste Tribunal. Deixou, por sua vez, de aplicar a Sumula nº 22 desta Corte no caso de aquisição 
de combustíveis sem documentos que identificassem os veículos abastecidos, visto que, para o 
Relator, em que pese a ausência de dados, em contrariedade ao disposto na Resolução nº 07/2005 
– TC, vigente à época, subsistiam outros elementos de convicção que não permitiam presumir 
dano ao erário, eis que o consumo de combustível foi, ao mesmo em parte, destinado ao 
funcionamento de 38 (trinta e oito) veículos integrantes da frota do município. Quanto à 
irregularidade relacionada ao controle de estoque de medicamentos da Farmácia Básica do 
Município, aduziu o Relator que, sob o enfoque contábil, a ausência de controle de entrada e 
saída de bens de consumo remete diretamente à regra que exige o registro completo da situação 
patrimonial da entidade e a ausência de controle propicia o desvio de bens, e que, “ainda que não 
haja nos autos qualquer prova de tal ocorrência – não sendo o caso, portanto, de imputação de 
débito –, resta configurada grave infração a norma patrimonial suscetível de aplicação de multa”. 
No que tange aos tributos que não foram retidos pela Administração e para os quais não foi 
apresentado comprovante de recolhimento pelo prestador de serviços, entendeu o Relator que, 
a respeito da irregularidade em questão, esta Corte possui o entendimento consubstanciado na 
Súmula nº 31 – TCE/RN, segundo a qual cabe ao Tribunal apenas representar às autoridades 
competentes para apurar e cobrar os tributos respectivos, uma vez que tal imputação deveria 
ocorrer em processo administrativo fiscal específico. Afirmou, no entanto, que houve no caso a 
decadência tributária prevista no art. 173, I, do CTN, diante do decurso de mais de 13 (treze) 
anos dos fatos, proferindo o voto pelo reconhecimento da incompetência deste Tribunal para 
apreciar as supostas irregularidades, e ainda, pela não representação para fins fiscais. No que tange 
à concessão de diárias, sem a comprovação da efetiva realização de viagens, citou o Relator a 
aplicação do enunciado da Súmula nº 23 – TCE/RN, concluindo pelo dever de ressarcimento 
dos respectivos valores. Nos autos, o Relatório de Inspeção da DAM ainda apontou 
irregularidade material quanto ao processo de despesa referente ao pagamento de remuneração 
no âmbito do Programa Saúde da Família, em razão do recibo de quitação estar apócrifo. 
Ressalvou, no entanto, que, consoante restou decidido pelo Pleno nos autos do Processo nº 
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4414/2007 e pela Primeira Câmara no processo nº 9768/2007, esta Corte de Contas Estadual 
não teria competência para apreciar as despesas do Programa de Saúde da Família, em razão da 
origem federal dos recursos. Invocou, mais uma vez, o Relator, o entendimento da Súmula nº 22 
- TCE/RN, entendendo que o responsável não comprovou a destinação pública da despesa na 
aquisição de um terreno, diante da ausência de prova da transferência da propriedade para o ente 
municipal. Entendeu, contudo, que a devolução dos valores tutelaria integralmente o bem 
jurídico, de modo que o reconhecimento de dano ao erário esvaziaria o conteúdo das 
irregularidades meramente formais apontadas. Nos autos, também foi identificado indevido 
fracionamento de despesa com locação de veículos destinados a transporte escolar, invocando o 
Relator a incidência do enunciado da Súmula nº 10 – TCE/RN à espécie, determinado a aplicação 
de multa ao gestor pelo indevido fracionamento. No julgado, também houve imputação ao gestor 
de multa por inúmeras irregularidades formais apontadas pelo Corpo Técnico em procedimentos 
licitatórios. Foi também pela condenação do gestor ao ressarcimento de valores, pela não 
comprovação da destinação de recursos do FUNDEF, determinado que sua devolução deveria 
ser feita à conta do fundo constitucional de educação então vigente, sendo multado também pela 
não aplicação de 60% dos recursos do FUNDEF na remuneração dos profissionais de magistério, 
aplicando, ainda, multa pela destinação de recursos desse Fundo a despesas alheias ao Ensino 
Fundamental. Condenou, ainda, o gestor à multa pela irregularidade na instrução de processos 
de despesas, pela omissão de dados e prestação de informações inconsistentes ao SIAI e, ainda, 
houve a condenação do Sr. Antônio Estevam a ressarcir o erário, ante a não comprovação da 
prestação de serviços de elaboração de projeto, vez que estes não foram localizados, além de 
aplicação de multa ao Sr. Antônio Estevam, pela obstrução ao livre exercício da inspeção, e ao 
Sr. José Gildenor da Fonseca, gestor sucessor, pelo descumprimento de diligência determinada 
por este Tribunal. Por fim, determinou-se a expedição de recomendação ao atual prefeito do 
Município de Triunfo Potiguar, a representação ao Ministério Público Estadual, para apuração 
de eventuais atos de improbidade administrativa e/ou ilícitos penais, assim como a expedição de 
Parecer Prévio para instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para 
os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução 
nº 31/2018. Processo nº 11151/2007 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020
__TCE_RN.pdf 
 

2 Direito Constitucional  

 

2.1    Transparência. Publicidade. Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal. Portal 

de Transparência. Diário Oficial. A publicidade conferida aos Relatórios Resumidos de 

Execução Orçamentária e aos Relatórios de Gestão Fiscal em meios eletrônicos, a exemplo do 

Portal de Transparência no site da prefeitura municipal, tem caráter complementar e não afasta a 

obrigatoriedade da publicação dessas informações em diário oficial, como fonte prioritária, em até 

30 dias, conforme disciplina dos artigos 48, caput, 52 e 55, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

2. Todo ato oficial público, para ter eficácia e fé pública, o que abrange, indiscutivelmente, as 

demonstrações contábeis emitidas pelos entes federativos, deve ser publicado em órgãos oficiais 

de imprensa, em atendimento ao princípio constitucional da publicidade, inscrito no artigo 37, 

caput, da CF/1988. (Recurso de Agravo. Relatora: Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen. 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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Acórdão nº 22/2020-PC, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

2.2   Instituição e arrecadação de tributos. Competência constitucional de cada ente federativo. 
Requisitos essenciais da responsável pela gestão fiscal. Art. 11 da LRF. Analisando recurso 
interposto em Parecer Prévio, o Pleno do Tribunal de Contas ratificou o entendimento de que a 
ausência de previsão/arrecadação da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) 
merece desaprovação, notadamente quando inexiste indicação de qualquer circunstância prática 
que possa ter limitado a ação do gestor (art. 22, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – LINDB). O entendimento do Plenário foi no sentido de que a omissão se afasta do 
preceito orientado pelo constituinte originário no artigo 145, III, da Constituição da República, e 
também da diretriz prevista no artigo 11, da LRF, a qual traduz requisito essencial de uma 
responsável gestão fiscal. Por outro lado, acolhendo parte do recurso, o Colegiado não vislumbrou 
pertinência na imputação de ausência de previsão orçamentária da Contribuição de Melhoria como 
inconsistência da gestão, visto que esse seria um tributo vinculado à situação específica de 
realização de obra pública (art. 145, III, da Constituição Federal), não verificada nos autos. 
Processo nº 40/2020-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020_
_TCE_RN.pdf 

2.3 COVID-19 e responsabilização dos agentes públicos. O Plenário, em julgamento conjunto e 
por maioria, deferiu parcialmente medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade, em 
que se discute a responsabilização de agentes públicos pela prática de atos relacionados com as 
medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e aos efeitos econômicos e sociais 
dela decorrentes, para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da Medida 
Provisória (MP) 966/2020 (1), no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, 
deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios 
científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e 
nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da 
prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020 
(2), para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve 
exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos 
aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e 
internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 
Foram firmadas as seguintes teses: “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar 
violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, 
por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir 
que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e 
critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 
eventuais violações a direitos”. Preliminarmente, o colegiado, por maioria, deliberou por proceder 
à análise das medidas acauteladoras. Quanto a esse tópico, considerou que o tema tratado na MP 
é revestido de relevância e urgência. No que se refere à plausibilidade do direito, observou que o 
novo coronavírus representa problemas em várias dimensões. Na dimensão sanitária, trata-se de 
uma crise de saúde pública, pois a doença se propagou sem que haja remédio eficaz ou vacina 
descoberta. A única medida preventiva eficaz que as autoridades de saúde têm recomendado é o 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__TCE_RN.pdf
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isolamento social em toda parte do mundo. Na dimensão econômica, está ocorrendo uma recessão 
mundial. Na dimensão social, existe uma grande parcela da população nacional que trabalha na 
informalidade; e/ou que não consta em qualquer tipo de cadastro oficial, de modo que há grande 
dificuldade em encontrar essas pessoas e oferecer a ajuda necessária. Por fim, há a dimensão fiscal 
da crise, que consiste na pressão existente sobre os cofres públicos para manter os serviços, 
principalmente de saúde, em funcionamento. Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio, que 
entendeu inadequada a via eleita. No mérito, explicitou que as ações diretas têm por objeto a MP 
966/2020, o art. 28 do Decreto-Lei 4.657/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
ou LINDB), com a redação dada pela Lei 13.655/2018 e, ainda, os arts. 12 e 14 do Decreto 
9.830/2019, que regulamentam o referido art. 28. No que se refere ao art. 28 da LINDB, o Plenário 
anotou que a lei é de 2018, portanto em vigor há mais de dois anos, sem que se tenha detectado 
algum tipo de malefício ou de transtorno decorrente de sua aplicação. É uma lei que contém 
normas gerais, de direito intertemporal, de Direito Internacional Privado, de hermenêutica e de 
cooperação jurídica internacional. Assim, seu caráter abstrato, aliado à sua vigência por tempo 
considerável, tornam inoportuna sua análise em medida acauteladora nesse momento. Por isso, o 
colegiado se limitou a analisar, exclusivamente, a MP 966/2020, no que se refere especificamente 
à responsabilidade civil e administrativa de agentes públicos no enfrentamento da pandemia e no 
combate a seus efeitos econômicos. O propósito dessa MP foi dar segurança aos agentes públicos 
que têm competências decisórias, minimizando suas responsabilidades no tratamento da doença e 
no combate aos seus efeitos econômicos. Entretanto, há razões pelas quais ela não eleva a 
segurança dos agentes públicos. Isso porque um dos problemas do Brasil é que o controle dos atos 
da Administração Pública sobrevém muitos anos depois dos fatos relevantes, quando, muitas 
vezes, já não se tem mais nenhum registro, na memória, da situação de urgência, das incertezas e 
indefinições que levaram o administrador a decidir. Portanto, a segurança viria se existisse desde 
logo um monitoramento quanto à aplicação desses recursos, por via idônea, no tempo real ou 
pouco tempo depois dos eventos. Não obstante, o que se previu na MP não é o caso. Situações 
como corrupção, superfaturamento ou favorecimentos indevidos são condutas ilegítimas 
independentemente da situação de pandemia. A MP não trata de crime ou de ato ilícito. Assim, 
qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agentes públicos quanto a ato 
ilícito ou de improbidade deve ser excluída. O alcance da MP é distinto. No tocante à saúde e à 
proteção da vida, a jurisprudência do Tribunal se move por dois parâmetros: o primeiro deles é o 
de que devem ser observados padrões técnicos e evidências científicas sobre a matéria. O segundo 
é que essas questões se sujeitam ao princípio da prevenção e ao princípio da precaução, ou seja, se 
existir alguma dúvida quanto aos efeitos de alguma medida, ela não deve ser aplicada, a 
Administração deve se pautar pela autocontenção. Feitas essas considerações, é preciso ponderar 
a existência de agentes públicos incorretos, que se aproveitam da situação para obter vantagem 
apesar das mortes que vêm ocorrendo; e a de administradores corretos que podem temer 
retaliações duras por causa de seus atos. Nesse sentido, o texto impugnado limita corretamente a 
responsabilização do agente pelo erro estritamente grosseiro. O problema é qualificar o que se 
entende por “grosseiro”. Para tanto, além de excluir da incidência da norma a ocorrência de 
improbidade administrativa, que já é tratada em legislação própria, é necessário estabelecer que, na 
análise do sentido e alcance do que isso signifique — erro “grosseiro” —, deve se levar em 
consideração a observância pelas autoridades, pelos agentes públicos, daqueles dois parâmetros: os 
standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades médicas e sanitárias nacional e internacionalmente reconhecidas, bem como a 
observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Além disso, a autoridade 
competente deve exigir que a opinião técnica, com base na qual decidirá, trate expressamente das 
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por 



 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 45 de 78 

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. ADI 6421/MC/DF, Informativo de 

Jurisprudência do STF nº 978, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Covid-
19%20e%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20agentes%20p%C3%BAblicos 

2.4 Direitos e garantias fundamentais e decisão judicial de suspensão temporária de serviços 

de mensagens. O Plenário iniciou julgamento conjunto de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) e de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizadas em face 

dos arts. 10, § 2º (1), e 12, III e IV (2), da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). No caso, os 

dispositivos questionados têm sido invocados para justificar decisões judiciais que determinaram a 

suspensão temporária de serviços de mensagens entre usuários da Internet como sanção pelo 

descumprimento, por parte de empresa responsável pelo aplicativo, de ordem judicial de 

disponibilização do conteúdo das comunicações. Ao apreciar a ADI, a ministra Rosa Weber 

(relatora) julgou procedente o pedido para atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 

10, § 2º, da Lei 12.965/2014, a fim de assentar exegese segundo a qual “o conteúdo das 

comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º (3), e para fins 

de investigação criminal ou instrução processual penal”. Além disso, julgou parcialmente 

procedente o pedido sucessivo de atribuição de interpretação conforme à Constituição ao art. 12, 

III e IV, da Lei 12.965/2014, apenas para assentar que as penalidades de suspensão temporária e 

de proibição das atividades somente podem ser impostas aos provedores de conexão e de 

aplicativos de internet nos casos de descumprimento da legislação brasileira quanto a coleta, 

guarda, armazenamento ou tratamento dos dados, bem como de violação dos direitos à 

privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. 

Desse modo, fica afastada qualquer exegese que — isoladamente ou em combinação com o art. 

7º, II e III, da Lei 12.965/2014 — estenda a sua hipótese de incidência de modo a abarcar o 

sancionamento de inobservância de ordem judicial de disponibilização de conteúdo de 

comunicações passíveis de obtenção tão só mediante fragilização deliberada dos mecanismos de 

proteção da privacidade inscritos na arquitetura da aplicação. Por fim, julgou improcedente o 

pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 12, III e IV, da Lei 12.965/2014, bem como 

o de declaração de nulidade parcial sem redução de texto dos mesmos dispositivos. A ministra 

Rosa Weber esclareceu que a Lei 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil, e, assim, ao disciplinar esse uso, se propõe a harmonizar princípios 

como a garantia da liberdade de expressão e de comunicação, a proteção da privacidade e dos 

dados pessoais e a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades. Ressaltou que as 

ordens judiciais de bloqueio partem da premissa de que houve o descumprimento anterior de uma 

primeira ordem judicial que determinou o fornecimento do conteúdo das comunicações. Dessa 

forma, ao serem decretados, os bloqueios comprometem o exercício, por milhões de brasileiros, 

das liberdades fundamentais de expressão e de comunicação asseguradas pelo texto constitucional, 

causam verdadeira comoção social, e perturbam relações familiares, transações comerciais, 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Covid-19%20e%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20agentes%20p%C3%BAblicos
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo978.htm#Covid-19%20e%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20agentes%20p%C3%BAblicos
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reuniões de negócios e notificações de atos processuais do próprio Poder Judiciário. Observou que 

a apontada lesão à Constituição, diante das ordens judiciais de bloqueio de aplicativos de 

mensagens, não guarda relação direta com a vigência do Marco Civil da Internet brasileira, mas 

com a sua invocação indevida para a prática de atos que não são amparados por essa norma. A 

interpretação equivocada da lei, no entanto, não conduz à sua inconstitucionalidade, mas inquina 

de vício o ato assim praticado, passível de correção pelas vias próprias do devido processo legal. 

Pontuou que a capacidade das pessoas de escolherem livremente as informações que pretendem 

compartilhar, as ideias que pretendem discutir, o estilo de linguagem empregado e o meio de 

comunicação integram o pleno exercício das liberdades de expressão e de comunicação. O 

conhecimento de que a comunicação é monitorada por terceiros interfere em todos esses 

elementos componentes da liberdade de informação: os cidadãos podem mudar o modo de se 

expressar ou até mesmo absterem-se de falar sobre certos assuntos, no que a doutrina designa por 

efeito inibitório sobre a liberdade de expressão. A Constituição Federal (CF) qualifica como 

invioláveis — na condição de direitos fundamentais da personalidade — a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, conferindo-lhes especial proteção, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (CF, art. 5º, X). Tal como a 

liberdade de manifestação do pensamento — e seus desdobramentos como a liberdade de 

expressão intelectual, artística e científica e a liberdade de imprensa —, o assim chamado direito à 

privacidade — e os seus consectários: direito à intimidade, à honra e à imagem — também emana 

do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas 

manifestações. Na quadra atual, é inegável que a privacidade, enquanto “direito a ser deixado em 

paz”, merece proteção adequada e efetiva do ordenamento jurídico. Para a ministra, a proteção da 

privacidade também é uma característica estrutural indispensável das sociedades democráticas. 

Rememorou que tanto o reconhecimento de uma esfera de privacidade imune à ingerência quanto 

a garantia de salvo-conduto à palavra proferida surgiram, na história do constitucionalismo 

moderno, como fatores de limitação do poder das autoridades constituídas sobre os cidadãos. 

Questionou a utilidade da liberdade de expressão, se aos cidadãos não for assegurada uma esfera 

de intimidade privada, livre de ingerência externa, um lugar onde o pensamento independente e 

novo possa ser gestado com segurança. O escopo da proteção são os assuntos pessoais, em relação 

aos quais não se vislumbra interesse público legítimo na sua revelação, e que o indivíduo prefere 

manter privados. A invasão injustificada da privacidade individual é que deve ser repreendida e, 

tanto quanto possível, prevenida. Portanto, não podem a hermenêutica constitucional e o 

desenvolvimento legislativo ficar alheios às mudanças no tempo, tendo em vista a manutenção do 

equilíbrio entre proteção da privacidade e os limites da atuação do Estado. É que a Constituição, 

assim como o estado da técnica, institui um conjunto de restrições à atuação estatal. É a 

combinação de constrangimentos tecnológicos e constrangimentos legais que define, em um dado 

momento, as restrições efetivamente enfrentadas pelo Estado, caso este deseje intervir em 

determinado aspecto do domínio privado de um cidadão. A Constituição escrita no mundo 

analógico deve ser traduzida para o mundo digital, resguardando os interesses, os direitos e as 

liberdades previstos originalmente. Desse modo, o sentido das palavras da Constituição, o alcance 

da proteção constitucional, é preservado em face da mudança do contexto. A cada estágio do 

desenvolvimento tecnológico, em que se torna materialmente possível a imposição de níveis de 

controle cada vez maiores sobre diferentes aspectos das vidas das pessoas, renova-se a questão a 

ser respondida pelas Cortes quanto a permitir que esses espaços sejam preenchidos com 
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incremento do poder estatal, ou com o incremento das proteções à privacidade individual. Sem 

que os institutos se confundam, a garantia do sigilo das comunicações privadas está intimamente 

relacionada à proteção da privacidade. A Constituição brasileira, a fim de instrumentalizar tais 

direitos, prevê, no art. 5º, XII, a inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal”. 

O art. 10, § 2º, da Lei 12.965/2014 veicula hipótese de relativização do sigilo das comunicações 

compatível, a princípio, com os limites do direito fundamental da personalidade correspondente à 

proteção do sigilo de dados e de comunicações, consagrado no citado art. 5º, XII, da CF. No que 

se refere ao ambiente digital, o art. 3º, II (4), da Lei 12.965/2014 reafirmou a proteção da 

privacidade como princípio norteador da disciplina do uso da internet no Brasil. Os seus arts. 7º e 

8º consagram o papel essencial do acesso à internet para o pleno exercício da cidadania, 

assegurando, entre outros direitos, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações do usuário, 

salvo por ordem judicial, na forma da lei, bem como a inviolabilidade e o sigilo das suas 

comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. O art. 5º, XII, da CF, a seu turno, 

não dá margem a outra exegese que não a de que a lei somente pode autorizar a suspensão do sigilo 

de comunicações privadas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Trata-

se de limite ao alcance da atividade legislativa, adstrita aos contornos traçados na CF. Ainda que a 

legislação não estampe no próprio texto a limitação do seu alcance, é dever do intérprete atentar 

para a regência constitucional ao aplicar a lei no caso concreto. A ministra entendeu que a adequada 

exegese dos arts. 7º, II e III, e 10, § 2º, do Marco Civil da Internet, à luz do art. 5º, XII, da CF, 

conduz à conclusão inequívoca de que, à maneira das comunicações telefônicas, a inviolabilidade 

do sigilo das comunicações realizadas pela internet somente pode ser excepcionada, por ordem 

judicial, no âmbito da persecução penal. Na expressa dicção da Constituição, “para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal”. Destacou, ademais, que a obrigação de guarda 

de “metadados”, de que trata o art. 15 (5) do Marco Civil da Internet, não se estende a conteúdo. 

O referido preceito é expresso ao determinar, aos provedores de aplicações de internet, a guarda, 

sob sigilo, dos registros de acesso (metadados). Ao permitir a disponibilização do conteúdo de 

comunicações privadas — em fluxo ou armazenadas — somente por ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer, o art. 10, § 2º, da Lei 12.965/2014 transita dentro do campo 

semântico demarcado pelo art. 5º, XII, da CF, segundo o qual o sigilo das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas pode ser levantado, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal. Sobre a licitude do uso, nas comunicações privadas, de tecnologias de proteção do sigilo e 

da segurança das comunicações, notadamente das tecnologias criptográficas, que tornem 

materialmente inviável o cumprimento, pela plataforma, de eventual comando judicial de 

disponibilização do conteúdo de comunicações privadas havidas por seu intermédio, bem como 

sobre a possibilidade de imposição de penalidades em razão da não observância de determinação 

nesse sentido, a ministra ponderou que o poder estatal de determinar a disponibilização do 

conteúdo de mensagens no âmbito de investigação criminal ou da instrução processual penal não 

conduz à conclusão de ser ilegal o oferecimento de serviço que adote tecnologia que torne 

inacessível o conteúdo das mensagens ao próprio provedor da plataforma. Isso porque, uma vez 

desenvolvida e adotada tecnologia voltada a garantir a segurança e a privacidade das comunicações, 

e oferecida essa tecnologia como valor agregado aos particulares que contratam seus serviços, não 
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pode o Estado compeli-lo a oferecer um serviço menos seguro e vulnerável, sob o pretexto de que 

pode vir, eventualmente, a utilizar essa vulnerabilidade artificial, para cumprir ordem judicial. Isso 

significaria tornar ilegal a criptografia, ou pelo menos alguns de seus usos. A mesma tecnologia que 

tornaria mais fácil às autoridades de segurança pública acessarem conteúdo armazenado pode ser 

utilizada por criminosos para terem acesso a informações privadas de futuras vítimas. Sendo viável 

o cumprimento da ordem judicial, por óbvio ela deve ser atendida, seja pelo provedor do serviço 

que recebe o comando de disponibilização, seja por agentes estatais incumbidos de efetivar o 

acesso. O provedor que, podendo, não cumpre a determinação, incorre em descumprimento de 

ordem judicial, podendo ser impelido ao cumprimento, inclusive com a imposição de astreintes. O 

último questionamento que se põe consiste em saber se o art. 12, III e IV, da Lei 12.965/2014 

autoriza sejam impostas a suspensão temporária e a proibição do exercício das atividades a 

provedor responsável pela guarda de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, 

dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, em caso de descumprimento de ordem 

judicial de disponibilização do conteúdo de comunicações privadas. O art. 12, III e IV, da Lei 

12.965/2014 autoriza seja imposta a suspensão temporária ou a proibição do exercício apenas das 

atividades que envolvem a “operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, 

de dados pessoais ou de comunicações” (atos previstos no art. 11). E o caput do art. 12 é expresso 

ao enunciar que tais sanções somente podem ser cominadas em caso de descumprimento, pelo 

responsável pela guarda de registros de conexão e de acesso, de dados pessoais e do conteúdo de 

comunicações privadas, dos deveres fixados nos arts. 10 e 11, quais sejam: (a) violação do dever 

de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos usuários do serviço; (b) 

disponibilização do conteúdo de comunicações privadas a qualquer terceiro, público ou privado, 

sem ordem judicial que tenha sido proferida no âmbito de investigação criminal ou de instrução 

processual penal, em hipótese e na forma permitida pela lei; (c) falha em informar, de forma clara, 

as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo adotados para a guarda dos registros; (d) 

descumprimento da legislação brasileira, em particular dos direitos à privacidade, à proteção de 

dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, nas operações de coleta, 

armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações, quando 

pelo menos um desses atos ocorra em território nacional; (e) descumprimento do dever de prestar 

informações que permitam a verificação do cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, 

à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como ao respeito à privacidade e ao 

sigilo das comunicações. Sublinhou que, a mens legis das sanções previstas no art. 12 da Lei 

12.965/2014 é voltada à proteção da privacidade, e não o contrário. O que é apenada é a violação 

da privacidade e de outros direitos dos usuários fora dos estritos limites legais. Não há nada na Lei 

12.965/2014 que autorize a conclusão de que o art. 12, em seus III e IV, ampare ordens de 

suspensão do serviço de comunicação oferecido por provedores de aplicativos em caso de 

desatendimento de ordem judicial de fornecimento do conteúdo de comunicações. O art. 12, III e 

IV, da Lei 12.965/2014 permite a suspensão ou proibição das atividades que envolvam a “operação 

de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de 

comunicações” justamente para salvaguardar a integridades desses elementos em face de provedor 

que venha a vulnerá-los. Trata-se de uma norma protetiva dos direitos dos usuários, que de modo 

algum configura suporte jurídico para a imposição de sanções em decorrência do descumprimento 

de ordem judicial. Em razão da falta de previsão legal, não há justificativa para que as penalidades 

previstas nos incisos do art. 12 da Lei 12.965/2014 sejam impostas, necessariamente, de forma 
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progressiva. A imposição da penalidade deve ser sopesada caso a caso e deve, por óbvio, ser 

proporcional à infração. Ao apreciar a ADPF, o ministro Edson Fachin (relator) julgou procedente 

o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tanto do 

inciso II do art. 7º quanto do inciso III do art. 12 da Lei 12.965/2014, de modo a afastar qualquer 

interpretação do dispositivo que autorize ordem judicial que exija acesso excepcional a conteúdo 

de mensagem criptografada ponta-a-ponta ou que, por qualquer outro meio, enfraqueça a proteção 

criptográfica de aplicações da internet. O ministro esclareceu que o objeto da presente arguição 

consiste em saber se é constitucional eventual ordem judicial de acesso por órgãos estatais ao 

conteúdo de comunicações protegidas por criptografia, conforme previsão constante do art. 7º, II, 

do Marco Civil da Internet; bem como saber se a sanção prevista no inciso III do art. 12 do mesmo 

diploma legal pode ser aplicada pelo Poder Judiciário. Destacou que a precisa definição do objeto 

da arguição permite, de plano, identificar três premissas que emergiram da manifestação dos amici 

curiae. A primeira seria a de que a demanda pela criptografia é especialmente derivada da proteção 

que se espera ter da liberdade de expressão em uma sociedade democrática. A criptografia é, 

portanto, um meio de se assegurar a proteção de direitos que, em uma sociedade democrática, são 

essenciais para a vida pública. A segunda premissa é a de que todos os órgãos estatais, assim como 

a sociedade civil, reconhecem que a criptografia protege os direitos dos usuários da internet, 

garantindo a privacidade de suas comunicações, e que, portanto, é do interesse do Estado brasileiro 

encorajar as empresas e as pessoas a utilizarem a criptografia a fim de manter o ambiente digital 

com a maior segurança possível para os usuários. A terceira premissa é a de que o desafio a esse 

modelo de proteção da privacidade emerge basicamente de casos como o dos autos, isto é, quando 

o acesso a mensagens protegidas por criptografia depende da autorização exclusiva do próprio 

usuário do serviço. O desafio também se faz presente na proteção da criptografia disponível para 

equipamento específicos, como telefones celulares smartphones, ou computadores portáteis. Em 

ambos os casos, a preocupação é justificada pelas dificuldades técnicas na apuração de crimes que 

gravemente violam direitos fundamentais, como, por exemplo, os casos de pornografia infantil e 

de condutas antidemocráticas, como manifestações xenófobas, racistas e intolerantes, que 

ameaçam o Estado de Direito. Os órgãos de segurança ficam, pois, privados de instrumento tido 

por indispensável — e que é reconhecido como plenamente legítimo em relação às chamadas 

telefônicas — na solução dessas violações. Assim, a partir das premissas aqui indicadas é possível 

localizar a questão que se afigura chave para enfrentar o mérito da ADPF, qual seja, saber se o 

risco público representado pelo uso da criptografia justifica a restrição desse direito por meio da 

imposição de soluções de software, como, por exemplo, a proibição da criptografia ou a criação 

de canais excepcionais de acesso ou pela diminuição do nível de proteção. A resposta a essa questão 

depende de um rigoroso exame de proporcionalidade, isto é, de uma avaliação cuidadosa para saber 

se o que se ganha com a promoção de um interesse público é ou não compensado com a restrição 

de direitos. Além disso, é preciso que a Corte leve em devida conta a certeza científica que se tem 

sobre essas informações, assim como o grau de institucionalização promovido pelo Estado. Afinal, 

“quanto mais grave for o peso de uma interferência em um direito constitucional, maior deve ser 

a certeza sobre as premissas que a fundamentam”. O Marco Civil da Internet ainda prevê, em seu 

art. 8º, que “a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é 

condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”. A proteção constitucionalmente 

assegurada ao direito à privacidade é, portanto, elevada, digna dos direitos que detêm a mais ampla 

primazia no ordenamento nacional. A mesma conclusão pode ser feita para o direito à liberdade 
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de pensamento e de expressão que conta, no âmbito da jurisprudência desta Corte, com um grau 

elevado de proteção. De fato, a legislação brasileira prevê salvaguardas à proteção da privacidade 

nos casos de interceptação de comunicações, como a excepcionalidade da medida, a restrição 

apenas para casos mais graves e, finalmente, a reserva de jurisdição. O próprio Marco Civil da 

Internet, no art. 7º, II, indica a possibilidade de restrição da privacidade. A dúvida, portanto, não 

recai sobre a relevância do direito que fundamenta a restrição, em alguns casos, certamente elevada, 

mas a de saber se o que se ganha com o acesso excepcional é modico o suficiente para justificá-la. 

Destacou que as empresas passaram a colocar à disposição dos usuários mecanismos de 

criptografia e de anonimato. A presente ADPF destina-se a investigar, concretamente, se a 

proteção criptográfica aos direitos à privacidade, à liberdade de opinião e à liberdade de expressão 

pode ser afastada. A criptografia é um meio de proteger a privacidade das pessoas no ambiente 

digital. A criptografia nada mais é do que um processo matemático de conversão de mensagens, 

informações ou dados que os torna ilegíveis por qualquer pessoa a não ser o destinatário da 

mensagem. A criptografia serve, assim, para proteger o conteúdo da mensagem, mas ela não 

protege os chamados “metadados”, como, por exemplo, o endereço de IP. O anonimato visa, 

precisamente, evitar a identificação desses dados. A melhor interpretação constitucional da 

expressão “vedado o anonimato” é a de, minimamente, garantir a responsabilidade, sempre 

ulterior, de quem abusa de sua liberdade de expressão ou de opinião. Vale dizer, é à luz da teleologia 

do comando constitucional que se deve interpretar eventual restrição à liberdade de pensamento. 

Assim, desde que assegurada a responsabilização nos casos de abuso, o anonimato online não 

violaria o direito à liberdade de expressão. No que tange à liberdade de opinião, livre de ingerências 

arbitrárias, é preciso ter-se em conta que a maneira pela qual a opinião se expressa online tem 

particularidades. As pessoas constantemente salvam suas opiniões, e-mails, páginas visitadas, 

arquivos encontrados na internet e os armazenam em seus computadores pessoais, na nuvem, em 

arquivos protegidos. As violações desse direito podem ocorrer tanto offline, com a intimidação, 

bullying, violências físicas ou psicológicas, quanto online, pela negativa de acesso, pela vigilância 

constante ou campanhas de ódio. O direito à opinião abrange, ainda, o direito à formação de 

opinião, que é muito próximo do direito de buscar e receber informações. No ambiente digital, 

esquemas de vigilância constante interferem drasticamente com o livre usufruto desse direito. Esse 

risco de coleta indiscriminada de informação é também mitigado pela criptografia e pelo 

anonimato. Finalmente, a proteção dada pela criptografia e pelo anonimato também são 

extremamente úteis em locais e cenários em que predominam atividades censórias. É inegável que 

a garantia de proteção à privacidade e à liberdade de expressão por meio da criptografia traz riscos 

à segurança pública. Esse risco é medido pelos aumentos de custos para a realização de 

investigações criminais, porquanto a capacidade de monitoramento e de interceptação de 

mensagens é tida como uma das principais formas — e para alguns crimes até a única — de se 

apurar ilícitos. Reputou que a concessão de privilégios especiais a agentes do governo para o acesso 

à criptografia apresenta riscos graves à segurança de todos. Além dos riscos de tornar a 

vulnerabilidade do sistema explorável por outras pessoas, eventual acesso excepcional de um 

aplicativo faria com que os usuários migrassem em direção a outros, mais seguros. No caso de 

criminosos, a consequência provável, como se teve oportunidade de debater na audiência pública, 

é de optarem por sistemas ainda mais restritos, ainda mais difíceis de serem rastreados. É 

contraditório, portanto, que, em nome da segurança pública, se deixe de promover e buscar uma 

internet mais segura. Uma internet mais segura é direito de todos e dever do Estado. Medidas que, 
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à luz da melhor evidência científica, trazem insegurança aos usuários somente se justificam se 

houver certeza comparável aos ganhos obtidos em outras áreas. Não é isso, porém, o que ocorre. 

O risco causado pelo uso da criptografia ainda não justifica a imposição de soluções que envolvam 

acesso excepcional. Portanto, é inconstitucional proibir as pessoas de utilizarem a “criptografia 

ponta-a-ponta”, pois uma ordem como essa impacta desproporcionalmente as pessoas mais 

vulneráveis. Frisou, por fim, que o reconhecimento de um direito constitucional à criptografia forte 

não isenta as empresas que produzem os aplicativos de se conformarem com a legislação brasileira 

e de cumprirem as ordens judiciais que, na medida da estrita proporcionalidade, exijam a entrega 

de dados que não dependam da quebra de criptografia. Seja como for, a suspensão das atividades 

do aplicativo ou mesmo sua proibição não caberá para o caso de descumprimento de decisão 

judicial de quebra de criptografia, mas para um quadro de violação grave do dever de obediência à 

legislação. Não é preciso minudenciar, mas é evidente que mesmo aqui a sanção deverá observar a 

proporcionalidade, tendo sempre em conta o direito do usuário de não ter suspenso seu acesso à 

internet. É certo, pois, que não cabe aos juízes que ordinariamente autorizam as interceptações 

telemáticas aplicarem a sanção prevista no art. 12, III, do Marco Civil da Internet. Essa 

interpretação, no entanto, só é posta em dúvida, caso se admita a possibilidade de se determinar o 

enfraquecimento da criptografia, ou, para o caso do WhatsApp, de se determinar a disponibilização 

do conteúdo das mensagens. Reconhecendo, tal como se fez nesta manifestação, que os juízes não 

podem determinar o acesso excepcional ao conteúdo de mensagem criptografada, não é necessária 

a declaração de inconstitucionalidade ou a fixação de interpretação conforme do art. 12, III, do 

Marco Civil, porque o único sentido da norma é precisamente o que já está garantido pelo 

ordenamento. Em seguida, pediu vista dos dois feitos, o ministro Alexandre de Moraes. ADI 

5527/DF, ADPF 403/SE, Informativo de Jurisprudência do STF nº 979, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%

20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3

o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens 

2.5 Celebração de acordo de leniência e declaração de idoneidade do TCU.  A Segunda Turma 

iniciou a apreciação conjunta de quatro mandados de segurança nos quais se discute se o Tribunal 

de Contas da União (TCU), em julgamento de fraudes licitatórias, pode declarar a inidoneidade de 

empresas para contratar com a Administração Pública [Lei 8.443/1992, art. 46 (1)], ainda que os 

ilícitos tenham sido objetos de acordos firmados em programas de leniência com outras instituições 

federais. Em síntese, no MS 35.435, alega-se que, não obstante a celebração de acordo de leniência 

com o Ministério Público Federal (MPF) e Termo de Cessão de Conduta com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o TCU, em Tomada de Contas Especial (TCE), 

veiculou explícita ameaça de declaração de inidoneidade pelos mesmos fatos. Posteriormente, a 

impetrante peticionou nos autos para noticiar que também firmara acordo de leniência com a 

Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU). No MS 36.496, 

empresa de engenharia sustenta que o acordo de leniência celebrado com a AGU e a CGU 

garantiria a isenção da aplicação da pena de inidoneidade em relação aos mesmos fatos. No MS 

36.526, impetrante aduz que o TCU: (i) extrapolou sua competência em face da competência do 

CADE, órgão no qual tramita processo com objetivo de apurar a mesma acusação; (ii) utilizou 

prova emprestada alegadamente precária e inconclusiva perante os órgãos junto aos quais 

produzidas e sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa; (iii) ofendeu coisa 

julgada administrativa, pois a própria Corte de Contas teria se pronunciado em definitivo sobre o 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
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edital de licitação objeto da TCE, em outro procedimento. Sustenta ainda que o TCU violou direito 

líquido e certo, porquanto não considerou os elementos colhidos em virtude de sua colaboração 

antes de confirmar a aplicação da penalidade. No MS 36.173, construtora argui a nulidade da TCE 

que resultou na aplicação de penalidades, bem como a prescrição da pretensão administrativa, uma 

vez que o procedimento foi instaurado com base em interceptação telefônica declarada nula pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) (Inq 3.732). Em decisões monocráticas, foram concedidas 

medidas liminares nos respectivos autos para tão somente: (i) impedir a decretação pelo TCU da 

inidoneidade da empresa impetrante do MS 35.435; e (ii) suspender a aplicação das penas de 

inidoneidade noticiadas nos demais mandados de segurança. Desses deferimentos, houve 

interposição de agravos regimentais. O ministro Gilmar Mendes (relator) concedeu a ordem nos 

writs of mandamus, confirmando as liminares anteriormente deferidas. Prejudicados, assim, os 

agravos regimentais interpostos. De início, observou que os feitos versam sobre um mesmo 

suporte fático — fraudes licitatórias em obras de certa usina termoelétrica — e sobre a mesma 

pena aplicada — declaração de inidoneidade. Segundo o relator, nos writs, as impetrantes alegam 

que a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade pelo TCU esvaziaria o objeto dos acordos 

de leniência celebrados com o MPF e, no caso do MS 35.435, do MS 36.496 e do MS 36.526, 

também o conteúdo do Termo de Cessação de Conduta e/ou do Acordo de Leniência firmado 

com o CADE. Suscitam importante discussão constitucional a respeito dos desafios institucionais 

da ampliação dos espaços de consenso na atuação punitiva do Poder Público nas esferas 

administrativa e penal. O ministro asseverou que os acordos de leniência configuram relevantes 

instrumentos para uma política de combate a infrações econômicas, sobretudo para desarticulação 

de infrações administrativas e criminais colusivas. Nessa seara, a função persecutória do Estado 

recai sobre condutas delituosas que, por natureza, são secretas e apresentam difícil comprovação 

de materialidade. Pontuou que, no ordenamento jurídico pátrio, há pelo menos quatro gêneros de 

acordos de leniência que podem ser celebrados por pessoas físicas ou jurídicas para a atenuação da 

responsabilidade administrativa ou judicial de atos econômicos, quais sejam: (i) o Acordo de 

Leniência Antitruste (Lei 12.529/2011); (ii) o Acordo de Leniência Anticorrupção (Lei 

12.843/2013); (iii) o Acordo de Leniência do MP, que não possui previsão legal expressa, mas 

surge de interpretação sistemática das funções constitucionais do Parquet; e (iv) o Acordo de 

Leniência do Sistema Financeiro Nacional (Lei 13.506/2017). Além desses, é possível apontar 

como quinta modalidade o chamado “acordo de não persecução cível”, recentemente introduzido 

pela Lei 13.964/2019. Embora possam eventualmente abranger fatos suscetíveis de repressão na 

esfera criminal, os acordos de leniência não se confundem com as modalidades de consenso nela 

disponíveis, como a figura do Acordo de Colaboração Premiada (Lei 12.850/2013). O relator 

assinalou que a necessidade de cooperação e coordenação entre as instituições envolvidas no 

microssistema anticorrupção, além de ser medida de salvaguarda da segurança jurídica, é verdadeira 

garantia de efetividade dos instrumentos de leniência. Em estudo, diagnosticou importantes 

assimetrias nas previsões de imunização geradas por cada uma das modalidades de acordo. De 

igual modo, identificou que um dos principais fatores de desalinhamento dos regimes refere-se à 

ausência de parâmetros comuns e objetivos para o cálculo de reparação e ressarcimento de danos. 

Registrou ter buscado interpretação harmônica das funções constitucionais do TCU que 

preservasse os princípios constitucionais da segurança jurídica e da eficiência. Ao tratar do MS 

35.435, explicitou que a empresa investigada formalizou acordos autônomos com o CADE, a 

CGU/AGU e o MPF e assumiu o compromisso de colaboração perante todos esses órgãos. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4441531
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Logrou celebrar acordo nas três esferas administrativas e judiciais aplicáveis. Lembrou que o TCU 

declarara a inidoneidade de diversas pessoas jurídicas, incluída a impetrante. Contudo, entendera 

que, por causa dos acordos com o CADE e com o MPF, deveria ser dispensado tratamento 

diferenciado àquelas pessoas jurídicas como meio de “recompensar” a postura colaborativa. Desse 

modo, suspendera a sanção de inidoneidade, condicionando à apresentação, pelo MPF, de 

compromisso das empresas em colaborar com os processos de controle externo da Corte de 

Contas. Compreendera que os acordos, mesmo válidos, não afastariam sua competência, até 

porque a celebração deles não prejudicaria a necessidade imperativa do ressarcimento integral dos 

prejuízos. Em julgamento posterior à concessão da liminar pelo ministro Gilmar Mendes, o TCU 

estabeleceu a indisponibilidade de bens da impetrante, determinando que a medida alcançasse 

aqueles considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito, em divergência 

com as recomendações do MPF. O relator ponderou que a situação do MS 35.435 seria próxima 

à do MS 36.496. Neste último caso, a empresa obteve decisão liminar no STF, no âmbito do MS 

34.709. Ocasião em que concedido efeito suspensivo a recurso por ela interposto na Corte de 

Contas, em face de acórdão no qual imposta a sanção de inidoneidade. Depois disso, a impetrante 

do MS 36.496 celebrou acordo de leniência com a CGU e a AGU sobre os mesmos fatos apurados. 

Entretanto, quando do julgamento do aludido recurso, o TCU manteve a penalidade. Concluiu 

que a situação das duas impetrantes comporta a mesma solução jurídica. A interpretação conjugada 

dos múltiplos regimes de leniência que se inserem no microssistema anticorrupção deve zelar (i) 

pelo alinhamento de incentivos institucionais à colaboração e (ii) pela realização do princípio da 

segurança jurídica, a fim de que os colaboradores tenham previsibilidade das sanções e benefícios 

premiais cabíveis quando da adoção de postura colaborativa com o Poder Público. A concretização 

desses dois objetivos é fundamental para estimular a realização de novos acordos. Da interpretação 

sistemática da Lei Anticorrupção, depreendeu que o novel diploma instituiu verdadeiro regime 

duplo de responsabilização das pessoas jurídicas. Dentro desse regime, a prática dos chamados 

atos lesivos à Administração Pública definidos em seu art. 5º pode ensejar (i) responsabilidade 

administrativa (Lei 12.843/2013, Capítulos III e IV), e (ii) responsabilidade judicial (Capítulo VI). 

Para o ministro, quando a celebração do Acordo de Leniência Anticorrupção envolver 

simultaneamente a CGU e a AGU, o alcance dos benefícios se torna bastante alargado, haja vista 

que opera tanto sobre o regime de responsabilização administrativa (Lei 12.846/2013), que é 

guardado pela CGU, quanto sobre os múltiplos regimes de responsabilização judicial, titularizados 

pela AGU. Registrou que o acordo de leniência pactuado entre a impetrante do MS 35.435 e a 

CGU/AGU continha disposição expressa no sentido de afastar as sanções administrativas da Lei 

Anticorrupção, as sanções previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 e ainda os 

efeitos e as penalidades previstas na Lei 8.429/1992. O mesmo regime de imunidade ampla foi 

garantido à impetrante do MS 36.496 em acordo celebrado com a CGU/AGU. As duas empresas 

colaboradoras assumiram o compromisso de adimplir integralmente valor arbitrado a título de 

ressarcimento do patrimônio público. Nos termos de ambos os acordos, o descumprimento das 

obrigações poderia implicar inclusive a decretação de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. O ministro documentou que a extensão de imunidade cível pela reparação 

de danos também foi garantida à impetrante do MS 35.435 mediante acordo de leniência firmado 

com o MPF. Frisou que, embora do ponto de vista estritamente normativo, a celebração dos 

contratos de leniência anticorrupção, de fato, não fulmina a atuação sancionadora do TCU baseada 

na Lei 8.443/1992. No entanto, é inegável a existência de sobreposição fática entre os ilícitos 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157440
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157440
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admitidos pelas colaboradoras perante a CGU/AGU e o objeto de apuração do controle externo. 

Se a sobreposição fática não for considerada de maneira integrada, sobreleva-se o risco de 

determinada empresa ser apenada duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Para além do debate acerca 

da ocorrência de bis in idem, uma visão não coordenada da incidência dos regimes de 

responsabilidade cível e administrativa gera riscos à própria efetividade do sistema anticorrupção. 

A lógica subjacente ao modelo de justiça negocial é a de instituir rígido regime de colaboração. Os 

acordos de leniência, negócios jurídicos bilaterais, apresentam natureza de meio de obtenção de 

prova. Em contrapartida ao dever de colaboração, o Poder Público mantém suspensão 

circunstancial condicionada das sanções aplicáveis. Em algumas hipóteses, a suspensão das sanções 

torna-se condição de cumprimento do próprio acordo de colaboração. O relator ponderou não ser 

desarrazoado supor que a decretação de inidoneidade configuraria “pena de morte” de 

construtoras cujas atuações econômicas se voltem, primordialmente, à realização de 

empreendimentos de contratação pública. A premissa da celebração de um acordo é o 

adimplemento de suas cláusulas, o que decorre da boa-fé objetiva e do princípio da confiança. É 

necessário dar à empresa condições de cumprir as sanções pecuniárias. Consequentemente, é 

imprescindível que se permita o funcionamento e a operação em seu mercado usual. O ministro 

enfatizou que a possibilidade de o TCU impor sanção de inidoneidade pelos fatos que deram ensejo 

à celebração de acordo de leniência com a CGU/AGU não é compatível com os princípios 

constitucionais da eficiência e da segurança jurídica. Acrescentou que, conquanto a sanção de 

inidoneidade imposta com base na Lei 8.443/1992 não esteja contemplada expressamente na Lei 

Anticorrupção, a aplicação desta penalidade pelo TCU resultará em ineficácia da cláusula que prevê 

a isenção ou a atenuação de sanções administrativas estabelecidas na Lei 8.666/1993. Esvazia, por 

consequência, a força normativa do art. 17 da Lei 12.846/2013 (2), pois os efeitos práticos das 

reprimendas são semelhantes, senão coincidentes. Nada obsta que, mesmo depois de ser celebrado 

o acordo com a CGU/AGU, o TCU apure a existência de danos complementares que não foram 

integrados na reparação ao erário entabulada nos acordos. A realização da missão institucional do 

TCU não é suprimida. As diversas medidas que podem ser manejadas pela Corte de Contas devem 

considerar sua proporcionalidade e os impactos nos acordos pactuados com a Administração 

Pública. No tocante ao MS 36.526, o relator apurou que, diferentemente das situações anteriores, 

o debate não está relacionado propriamente aos efeitos que os acordos de leniência da Lei 

Anticorrupção exercem sobre o poder sancionador do TCU, mas sim aos efeitos de uma tentativa 

de colaboração travada diretamente com a própria Corte de Contas. Extraiu dos autos que a 

respectiva impetrante realizou requerimento para colaborar com as investigações perante o TCU. 

Com a emissão de parecer favorável do MP de Contas, pedido de reexame de acórdão foi 

sobrestado pelo relator daquela Corte, que ordenou a formação de processo apartado, com 

relatoria diversa, para a análise do pleito de cooperação. Em parecer no feito instaurado, a área 

técnica do TCU endossou a celebração do acordo entre a empresa e a Corte. Antes de a proposta 

de colaboração ser analisada, o plenário daquele Tribunal negou o pedido de reexame. Na 

oportunidade, determinou sumariamente o encerramento dos autos apartados, sem valorar sua 

instrução e os pareceres favoráveis. Em síntese, a tese então prevalecente foi a de que o 

procedimento de colaboração não materializava direito subjetivo à obtenção dos benefícios. Ao 

rejeitar os embargos de declaração opostos posteriormente, o TCU consignou a inexistência de 

fundamento legal para a colaboração e a diferença da situação da empresa em relação às demais, 

que teriam celebrado acordo de leniência com o MPF. Ademais, inexistiria regulamentação interna 
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do TCU sobre esse procedimento. O ministro Gilmar Mendes compreendeu que houve a adoção 

de comportamentos contraditórios na sinalização de possibilidade de acordo com a impetrante. 

Ainda que o órgão apresente estrutura complexa, é uma instituição una sob a perspectiva do 

administrado. É inquestionável que a manifestação favorável da área técnica tem o condão de gerar 

confiança legítima nas empresas de que as tratativas serão minimamente levadas em conta pelo 

Tribunal. Para o relator, mesmo que não se cogite da existência de direito líquido e certo à obtenção 

dos benefícios, a estruturação de qualquer programa de leniência deve ser pautada em regras 

transparentes que permitam a ciência do administrado acerca dos parâmetros orientadores da 

análise de sua proposta. A mera divergência interna dos órgãos do TCU sobre a possibilidade 

jurídica de colaboração, por si só, não configura fundamentação idônea para afastar a consideração 

do esforço colaborativo da impetrante. O acórdão da Corte de Contas violou o devido processo 

legal e a própria boa-fé objetiva ao rechaçar sumariamente a proposta de colaboração iniciada com 

as áreas técnicas sem apresentar fundamentação robusta que fosse além da mera divergência. Além 

disso, não prospera o argumento de que a empresa não teria reconhecido sua participação na fraude 

à licitação e não teria cooperado para o devido esclarecimento dos fatos. O parecer da área técnica 

do próprio órgão expressamente fez constar que a empresa não apenas reconheceu sua 

participação no ilícito, mas chegou a apresentar proposta de valor do dano no caso concreto. Por 

esse motivo, a concessão do título de marker à empresa foi sugerida. O ministro observou que a 

garantia de transparência, previsibilidade e segurança jurídica aos administrados acerca dos 

possíveis resultados de uma tratativa é um dos pilares estruturantes de qualquer acordo de leniência 

ou colaboração criminal. É importante que sejam minimamente estabilizadas, inclusive as possíveis 

repercussões de eventual desistência ou insucesso da colaboração. Nessas hipóteses, devem ser 

estabelecidos os limites à própria utilização dos documentos e provas apresentados nas tratativas 

numa eventual atuação repressiva do órgão. Princípio aplicável aos acordos criminais e aos 

firmados na esfera administrativa. Acerca do MS 36.173, o relator noticiou que o procedimento de 

TCE que deu origem à aplicação da penalidade iniciou-se com base em dados obtidos na 

interceptação telefônica cuja nulidade foi declarada no Inq 3.732. Logo, as provas dela decorrentes 

são igualmente ilícitas, ainda que adquiridas por instituição distinta — TCU —, uma vez que deram 

o condão ao procedimento fiscalizatório da Corte de Contas. A rejeição da prova derivada assenta-

se na doutrina americana dos frutos da árvore envenenada. Destarte, entendeu que essas provas 

não podem levar à formação de convicção dos julgadores no procedimento de TCE. Por mais que 

o julgador deva fazer uso de seu livre convencimento para examinar provas e proferir decisões, 

suas conclusões, em regra, não podem advir de provas ilícitas. Por seu turno, o ministro Edson 

Fachin alinhou-se à conclusão do voto do relator no MS 35.435 e, em divergência, denegou a 

ordem nos demais mandados de segurança. Principiou com a explicitação de que as situações são 

distintas, apesar de três mandados de segurança terem o mesmo fio condutor em comum. 

Reportam-se a decisões do TCU e à imposição de sanções diante da presença de acordo ou de 

suscitada atividade colaborativa em sede de leniência. Já o MS 36.173 cuida da questão específica 

da validade ou invalidade do ato que utiliza prova cuja nulidade foi declarada pelo STF. Abordou 

que o acordo de leniência é efetivamente valioso instrumento apto a colaborar no combate à 

macrocriminalidade financeira dentro do Estado brasileiro. A empresa colaboradora, que 

confessou a participação no ilícito, entrega provas e meios pelos quais se possibilita a descoberta 

de crimes e ressarcimento do produto do ato ilícito ao erário. Compromete-se com diversas 

condições legais e recebe benefícios concernentes à aplicação de penalidade em seu desfavor. 
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Quanto ao MS 35.435, o ministro Edson Fachin, ao conceder a segurança, destacou que o acordo 

de leniência é inequivocamente anterior à aplicação de penalidade pelo TCU. Circunstância de 

relevo na matéria. Consignou que a Corte de Contas não pode obstar o cumprimento do pacto 

avençado, até em atenção à tutela da confiança legítima daquele que agiu de boa-fé ao confessar a 

participação nos ilícitos. No que diz respeito ao MS 36.496, denegou a segurança pleiteada, uma 

vez que não anteviu direito líquido e certo a ser amparado. Esclareceu ter sido celebrado acordo 

entre a empresa e a CGU em data posterior a da decisão do TCU, que impôs a sanção da 

inidoneidade para a impetrante contratar com a Administração Pública Federal. A circunstância de 

o acordo ter sido firmado depois é relevante para a manutenção da sanção imposta pela Corte de 

Contas, no exercício de suas funções constitucionais, acerca dos mesmos fatos. Asseverou que a 

impetrante pretende opor ao TCU o acordo de leniência, a fim de obter tratamento isonômico 

dado a empresas que pactuaram com o MPF. Todavia, as situações são substancialmente 

diferentes. Os acordos de leniência celebrados com o MPF pelas outras empresas foram prévios à 

decretação da penalidade pela Corte de Contas. Prestaram à avaliação adicional acerca da imposição 

da penalidade. No entanto, o ajuste da impetrante é posterior e, portanto, inviável a aferição da 

boa-fé e da confiança legítima da empresa que aguardou o final dos procedimentos investigatórios 

pelo TCU para pretender enquadrar-se na condição de colaboradora. Além disso, sequer é possível 

alegar que o termo de cessação de conduta perante o CADE prestou-se a qualificá-la nessa 

condição, pois se trata de instrumento legal distinto do acordo de leniência regulamentado pelos 

arts. 86 e 87 da Lei 12.529/2011 (3). Dessa maneira, não pode receber o mesmo tratamento jurídico 

nem ofertar as mesmas benesses destinadas àqueles colaboradores que se sujeitam aos requisitos 

do instituto. Ao dissentir do relator e denegar a segurança requerida no MS 36.526, o ministro 

Edson Fachin reputou não haver conduta a ser amparada. Inequivocamente inexiste acordo 

celebrado. Diante da expectativa de firmar-se acordo de leniência, não verificou emergir direito 

legítimo a impor sua celebração ou a decorrência dos respectivos efeitos, a afastar a aplicação da 

penalidade. Expôs que o STF já firmou entendimento no sentido de que não há direito subjetivo 

à colaboração premiada. Assim, não há direito subjetivo a acordo de leniência. Ademais, sublinhou 

que o acordo de leniência, além de meio colaborativo, constitui negócio jurídico processual 

personalíssimo, a evidenciar a exigência de voluntariedade das partes. Ele deve contar com 

manifestação volitiva daqueles que o firmam. Mesmo que se considere o pronunciamento do MP 

de Contas pela suspensão do feito e cotejo das provas juntadas, o órgão responsável pela tomada 

de decisão acerca de necessidade ou não do acordo de leniência é o TCU, por meio de seu Plenário. 

Este lançou fundadas razões para não aceitar a posição de colaboradora da impetrante. Por isso, 

não vislumbrou boa-fé objetiva a ser tutelada. Ausente expectativa tutelável. Destacou serem 

robustas as provas que formaram a convicção do TCU e apontam a efetiva ocorrência de dano ao 

erário diante de fraude a procedimento licitatório. Rechaçou o argumento segundo o qual haveria 

subsidiariedade da atuação da Corte de Contas em relação à investigação do CADE promovida 

pelos mesmos fatos. O TCU tem múnus iluminado pela finalidade de identificar condutas 

causadoras de prejuízos ao erário, e não diretamente a ordem econômica, seara de atuação do 

CADE. À Corte de Contas, cabe a busca pelo ressarcimento dos danos em atenção precípua ao 

interesse público. A circunstância de um mesmo fato ilícito ser objeto de investigações distintas 

por entes diversos não conduz à impossibilidade de aplicação de penalidade por um ou mais de 

um deles, mormente quando se trata de sanção distinta prevista em lei. A despeito de o TCU ter 

analisado anteriormente o edital de licitação, afirmou inexistir formação de coisa julgada 
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administrativa. Somente após a deflagração de operação policial, foi possível o conhecimento pelo 

Poder Público de todas as irregularidades ocorridas no processo licitatório e na formação dos 

contratos administrativos. Logo, é indevido impedir que o TCU exerça sua função constitucional 

quando os fatos chegaram a seu conhecimento após a efetiva contratação. Portanto, o TCU, no 

exercício de seu mister, pode impor sanção de inidoneidade, ainda que haja manifestação dos 

órgãos internos e parecer favorável do Parquet de Contas sobre a realização de acordo de leniência 

com a Corte, acerca de fatos fiscalizados. No tocante ao MS 36.173, o ministro manteve o acórdão 

prolatado pelo TCU. Rejeitou o argumento de que a decretação de nulidade no Inq 3.732 deveria 

levar também ao reconhecimento de encontrar-se a TCE eivada de vício, por estar amparada nas 

provas colhidas na interceptação telefônica. No ponto, consignou que as conclusões do TCU 

também se ampararam em outros elementos de prova, e não exclusivamente naquelas colhidas na 

interceptação telefônica posteriormente declarada nula. Em seguida, citou trechos da decisão da 

Corte de Contas. Por exemplo, a parte na qual afirma ter sido desencadeada a apuração a partir 

dos elementos adversados. No entanto, as informações policiais trazidas serviram apenas ao 

impulso inicial, uma vez que a comprovação do cometimento do ilícito se deu com base em 

elementos levantados pelo próprio TCU. O ministro refutou outras alegações da impetrante e 

acrescentou não ser possível reavaliar o conjunto fático-probatório considerado pelo TCU. 

Reportou-se à jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança 

questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da inviabilidade de dilação 

probatória. Em seguida, o julgamento foi suspenso. MF 35435/DF, Informativo de Jurisprudência 

do TCU nº 979, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%

20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3

o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens 

2.6 Verbas destinadas à educação e bloqueio judicial. O Plenário, por maioria, julgou 

parcialmente procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição 

judicial que recaiam sobre verbas destinadas à educação, bem como para afastar a submissão ao 

regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação (UDEs), 

em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de 

não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. 

Na ADPF, questionava-se a constitucionalidade de decisões da justiça trabalhista que 

determinaram o bloqueio de verbas destinadas ao custeio de merenda escolar, transporte de alunos 

e manutenção das escolas públicas do estado do Amapá. Inicialmente, o colegiado explicou que as 

Caixas Escolares consistem em Unidades Executoras Próprias (UEx), que recebem recursos 

públicos destinados à educação, via transferência, para a melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação 

básica, por meio da gestão descentralizada. Encontram-se inseridas em uma política de 

descentralização dos recursos destinados às escolas, intitulada Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), que presta assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por 

entidades sem fins lucrativos. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número 

de alunos e com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. Por sua vez, a assistência financeira 

a ser concedida a cada estabelecimento de ensino é admitida via repasse diretamente à unidade 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo979.htm#Direitos%20e%20garantias%20fundamentais%20e%20decis%C3%A3o%20judicial%20de%20suspens%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servi%C3%A7os%20de%20mensagens


 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 58 de 78 

executora ou à entidade representativa da comunidade escolar. As unidades executoras das escolas 

instituídas e mantidas pelo Poder Público consistem em sociedades civis com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que têm por finalidade receber e gerenciar os 

recursos destinados às escolas, inclusive aqueles recebidos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Estabeleceu-se, desse modo, a possibilidade de os 

recursos destinados à educação serem repassados a associações privadas sem fins lucrativos, às 

quais cabe geri-los em benefício da escola. A inovação do programa reside justamente na 

descentralização da gestão financeira de recursos da educação para a sociedade civil. Vê-se, assim, 

que as Caixas Escolares, enquanto unidades executoras próprias, foram criadas para viabilizar o 

repasse de verbas públicas diretamente às escolas, conferindo-lhes maior autonomia na aplicação 

dos recursos de acordo com as necessidades particulares de cada localidade. A ratio é a 

descentralização da gestão da educação para maior agilidade e eficiência. Assim, é preciso 

identificar o que é constitucionalmente exigido de forma invariável e diferenciar daquilo que é 

constitucionalmente deixado à escolha das maiorias políticas prevalecentes, para que possam 

moldar a intervenção do Estado nos domínios sociais à luz da vontade coletiva legitimamente 

predominante. Nesse sentido, as UEx funcionam por meio de repasses de verbas para associações 

privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de 

serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na 

margem de conformação das decisões de agentes políticos. Não encontra óbice na Constituição, 

que, ao contrário, estabelece, em seu art. 205, que “a educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Portanto, o experimentalismo do administrador público caminha no sentido da 

descentralização da execução, mantido o controle normativo e fiscalizador dos entes públicos. No 

caso, ao se estabelecer a transferência direta de recursos para as escolas, pretende-se atingir ganhos 

de agilidade e eficiência, além de democratizar a administração da escola. Como o recurso é 

público, entretanto, há forte fiscalização, responsabilização e submissão aos princípios gerais da 

administração pública e ao controle do Tribunal de Contas da União (TCU). O âmbito 

constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo TCU e pelo Ministério Público 

não é de qualquer forma restringido em relação a essas entidades. A Constituição proíbe a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 

para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que 

também vincula o Judiciário. Nesse sentido, as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias 

consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular o funcionamento das 

instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 

Assim, os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões 

judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, 

de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas 

públicas. O direito social à educação, bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e 

aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são, 

justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos 

recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. No caso, a destinação específica 

das verbas bloqueadas em juízo para aplicação em educação se verifica no manual de orientação 

para as UEx, que exige que a entidade, quando da formalização do cadastro, deve indicar o banco 
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e a agência de sua preferência para abertura pelo FNDE de conta corrente específica para o 

programa, e que a conta é exclusiva, sendo vedada a movimentação de recursos próprios por meio 

de depósito, transferência, doação ou saque em espécie. Em caso de descumprimento, o FNDE 

fica autorizado a suspender o repasse dos recursos, assim como em caso de omissão na prestação 

de contas ou rejeição da prestação de contas. Ademais, qualquer irregularidade identificada na 

aplicação dos recursos destinados à execução do PDDE pode ser denunciada ao FNDE, ao TCU, 

aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União e ao Ministério Público, a quem cabe 

o controle da prestação de contas. Quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, os atos judiciais 

impugnados acarretaram o indesejado comprometimento do equilíbrio e da harmonia entre os 

Poderes, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito social à 

educação, transporte e alimentação escolar, preceitos fundamentais agasalhados na Constituição. 

A impenhorabilidade dos valores se impõe, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades 

públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da 

função administrativa. Quanto à possibilidade de as Caixas Escolares pagarem suas dívidas por 

precatório, note-se que elas recebem doações particulares, e assumem obrigações outras. Em 

relação a essas obrigações, calcadas em patrimônio decorrente de doações privadas, não é razoável 

que devam ser pagas por precatório. Destaque-se que essas Caixas têm personalidade jurídica de 

direito privado. Assim, embora as Caixas Escolares do Amapá sejam entidades voltadas 

diretamente à prestação de serviços de educação e recebam recursos públicos via conta específica, 

já não se pode afirmar que dependem totalmente de recursos públicos e atuam em regime de 

exclusividade na gestão de recursos públicos destinados à educação. As Caixas Escolares contam 

com recursos provenientes do próprio do estado do Amapá e dos municípios, bem como com 

rendas decorrentes de atividades realizadas no ambiente escolar e auxílios financeiros de 

particulares. Essas verbas privadas não estão imunes aos atos de constrição judicial. Dessa forma, 

considerando-se que as Caixas Escolares consistem em sociedades civis com personalidade jurídica 

de direito privado, bem como que tais entidades não possuem os qualificativos necessários para 

serem enquadradas no regime especial de pagamento de débitos por precatórios, sabidamente 

diante da possibilidade de gerirem recursos privados, elas não se sujeitam ao regime referido 

independentemente da natureza dos recursos submetidos à execução judicial. É assim que a 

proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem 

trabalhista, convive com o princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por 

instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.Vencido 

o ministro Marco Aurélio, que considerou inadequada a via eleita e, quanto ao mérito, julgou o 

pedido improcedente. ADPF/AP 484, Informativo de Jurisprudência do STF nº 980, disponível 

em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas%20desti

nadas%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20bloqueio%20judicial 

2.7 Tribunal de contas e autonomia municipal. O Plenário, em conclusão e por maioria, julgou 

improcedente pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra 

o art. 151, caput e parágrafo único, da Constituição do estado de São Paulo, que estabelece que o 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) será composto por cinco conselheiros, 

aos quais deverão ser aplicadas as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas 

estadual (Informativo 871). Inicialmente, o colegiado apontou particularidades entre os Tribunais 

de Contas dos Municípios, previsto no art. 31, § 1º, da Constituição Federal (CF) (1), e os Tribunais 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas%20destinadas%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20bloqueio%20judicial
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Verbas%20destinadas%20%C3%A0%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20bloqueio%20judicial
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo871.htm
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de Contas do Município, apenas existentes nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Os 

primeiros são órgãos estaduais criados por deliberação autônoma dos respectivos estados-

membros, com a finalidade de auxiliar as Câmaras Municipais na atribuição de exercer o controle 

externo, sendo estes órgãos do Tribunal de Contas estadual. Já o Tribunal de Contas do Município 

(de São Paulo e do Rio de Janeiro) é órgão independente e autônomo, pertencente à estrutura da 

esfera municipal, com a função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da fiscalização 

financeira e orçamentária do respectivo município. Destacou que o art. 31, § 4º, da CF (2) veda 

que os municípios criem seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas. Isso, entretanto, 

não implicou a extinção do TCM-SP e do TCM-RJ, criados sob a égide de regime constitucional 

anterior. Embora a autonomia municipal seja princípio constitucional, ela é limitada pelo poder 

constituinte em inúmeros pontos, como, por exemplo, no que proíbe os municípios de criar suas 

Cortes de Contas. Nesse contexto, afirmou que a Constituição do estado de São Paulo não fere a 

autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do Município, mas, ao contrário, a 

prestigia. Asseverou que a norma impugnada não faz menção à regra de equiparação de 

vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Município aos dos conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado. Conforme a jurisprudência desta Corte, o art. 75 (3) da CF 

estabelece a imposição do modelo federal do Tribunal de Contas da União. Entretanto, não se 

pode interpretar analogicamente que os conselheiros municipais teriam seus vencimentos 

equiparados aos dos conselheiros estaduais. A fixação da remuneração dos conselheiros cabe ao 

município (mesmo que em valor diverso do fixado para os conselheiros estaduais), uma vez que 

ele dispõe de autonomia para deliberar sobre os vencimentos de seus servidores. Ademais, a 

Constituição estadual, ao fixar, de forma idêntica à Lei Orgânica do Município de São Paulo, que 

o TCM-SP deve ser composto por cinco membros, não ofende o princípio da simetria. É razoável 

que um tribunal de contas municipal tenha um número inferior de conselheiros ao dos tribunais 

de contas dos estados. Vencido o ministro Marco Aurélio que julgou as ações procedentes, por 

vislumbrar desrespeito à autonomia municipal. De acordo com o ministro, inexiste, na CF, preceito 

que autorize o estado a fixar regras para os Tribunais de Contas municipais. Um órgão municipal 

deve ser estruturado pelo respectivo ente federado. ADI 346/SP, Informativo de Jurisprudência 

do STF nº 980, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Tribunal%20de

%20contas%20e%20autonomia%20municipal%20%E2%80%93%202 

2.8  Competência do TCU para determinar a indisponibilidade de bens de particulares e 

desconsideração da personalidade jurídica. O Plenário iniciou julgamento de mandado de 

segurança impetrado contra decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que decretou a 

indisponibilidade cautelar de bens e ativos da empresa impetrante, bem como a desconsideração 

de sua personalidade jurídica. No caso, a decisão impugnada foi tomada pelo plenário do TCU no 

âmbito de procedimento de tomada de contas especial, no qual se apurava a responsabilização por 

indícios de irregularidade em contrato firmado para a construção da Central de Desenvolvimento 

de Plantas de Utilidade (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O 

ministro Marco Aurélio (relator) concedeu a ordem para afastar as determinações de 

indisponibilidade de bens e de desconsideração da personalidade jurídica da impetrante, e assentou 

o prejuízo do agravo interno protocolado pela União contra a tutela de urgência, concedida em 

2018, tornando-a definitiva. Segundo o relator, não cabe ao TCU, órgão administrativo auxiliar do 

Congresso Nacional, no controle da Administração Pública, o implemento de medida cautelar com 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Tribunal%20de%20contas%20e%20autonomia%20municipal%20%E2%80%93%202
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo980.htm#Tribunal%20de%20contas%20e%20autonomia%20municipal%20%E2%80%93%202
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restrição de direitos de particulares, com efeitos práticos tão gravosos como a indisponibilidade de 

bens e a desconsideração da personalidade jurídica, em sanções patrimoniais antecipadas. Não se 

está a afirmar a ausência do poder geral de cautela do TCU, mas, sim, que essa atribuição possui 

limites. Nesses termos, não é da competência do órgão administrativo bloquear, por ato próprio, 

dotado de autoexecutoriedade, bens de particulares contratantes com a Administração Pública. 

Destacou a impropriedade de justificação da medida com base no art. 44 da Lei Orgânica do TCU 

(Lei 8.443/1992) (1). O dispositivo mostra-se voltado à disciplina da atuação do responsável pelo 

contrato, servidor público, deixando de abranger o particular. O exame da Lei 8.443/1992 respalda 

o entendimento. Ponderou que as medidas impugnadas foram embasadas na “teoria dos poderes 

implícitos”. No entanto, a Constituição, ao estabelecer competências, visa assegurar o equilíbrio 

entre os órgãos públicos, garantia do cidadão. Surge prejudicial ao bom funcionamento do Estado 

Democrático de Direito a concentração de poder, razão pela qual interpretações que o ampliem 

devem ser vistas com reservas, sob pena de ruptura da harmonia preconizada pelo constituinte. As 

normas que tratam de funções e atribuições do TCU são claras (CF, arts. 70 e 71) (2). Não se pode 

concluir estar autorizada a imposição cautelar de bloqueio de bens e desconsideração da 

personalidade jurídica a particular contratante com a Administração. É inadequado evocar a “teoria 

dos poderes implícitos”, no que o cabimento pressupõe vácuo normativo. Somente se a CF não 

houvesse disciplinado o exercício do poder sancionador do TCU seria possível a observância da 

aludida teoria. Pontuou, ainda, que, no âmbito da legislação infraconstitucional sobre a matéria, o 

diploma regulamentador, Lei 8.443/1992, atribuiu ao TCU o poder de determinar ao particular, 

por ato próprio, a adoção de certas condutas, visando à satisfação de dívida apurada em processo 

específico e de multa eventualmente aplicada. A execução dessas penalidades, contudo, exige a 

intervenção do Judiciário, mediante provocação do Ministério Público, a sinalizar o descabimento 

de imposição de medidas dotadas de autoexecutoriedade. No tocante às medidas cautelares, 

afirmou que a situação não é diversa. Conforme o disposto no art. 61 da Lei 8.443/92 (3), mesmo 

em relação a responsáveis julgados em débito, o TCU deve solicitar ao Poder Judiciário o 

implemento da indisponibilidade de bens dos particulares. A lei direciona ao Judiciário decidir 

sobre a constrição de bens daqueles considerados em débito, pelo Órgão administrativo, ao final 

da tomada de contas. Cumpre igualmente ao Judiciário, no campo precário e efêmero, a imposição 

da providência cautelar. Não havendo respaldo normativo expresso, entendeu que deve prevalecer 

o princípio da legalidade estrita, a nortear a atuação da Administração Pública como um todo, 

sendo, portanto, inviável ao TCU determinar, cautelarmente, a desconsideração da personalidade 

jurídica de sociedade por si investigada. Nesse contexto, concluiu ser descabido recorrer à analogia, 

buscando a aplicação do art. 14 da Lei 12.846/2013 (4), ou articular com cláusulas gerais de 

proteção à moralidade e de supremacia do interesse público. Após o voto do relator, o julgamento 

foi suspenso. MS 35506/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 983, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%

AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%2

0particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%

ADdica 

3. Direito Financeiro  

3.1  Despesa. Pagamento de créditos em ordem cronológica. Razões de interesse público. 

Restos a pagar. O respeito à ordem cronológica é direito subjetivo do credor da Administração 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Compet%C3%AAncia%20do%20TCU%20para%20determinar%20indisponibilidade%20de%20bens%20de%20particulares%20e%20desconsidera%C3%A7%C3%A3o%20da%20personalidade%20jur%C3%ADdica
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Pública à fiel observância do procedimento estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/1993. 2. A lei exige 

que a Administração obedeça, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica 

das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 3. Configurando 

ou não restos a pagar, os débitos contratuais pendentes devem ser pagos na ordem cronológica de 

suas exigibilidades mesmo quando transferidos de um exercício a outro, uma vez que o não 

pagamento de todos os débitos pendentes resulta em defeito na elaboração do orçamento. Acórdão 

nº 38/2020- TP, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 65, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

3.2   Finanças Públicas. LRF. Operação de Crédito. Trata-se de consulta formulada pelo presidente 
da Comissão Permanente de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Guarapari, com os 
seguintes questionamentos: “(...) vimos solicitar Consulta de natureza técnica e jurídica sobre a 
hipótese de contratação pelo Poder Executivo Municipal de operação de crédito, no curso do ano 
eleitoral, comprometendo o orçamento de futuras gestões, e ante a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Solicitamos informações sobre a possibilidade e a legalidade da administração pública em realizar 
empréstimo/financiamento público, contraindo dívidas as quais seriam pagas após o término da 
gestão, comprometendo o erário”. O Plenário desta Corte, preliminarmente, conheceu da consulta 
e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, nos termos do Parecer em Consulta nº 52/2001, 
conforme se reproduz abaixo:  Do exposto, concluímos que a contratação pretendida só pode ser 
realizada se cumpridas as exigências estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 32 da LC 101/2000. 
Parecer em Consulta TC nº 009/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

3.3 Finanças Públicas. Educação. FUNDEB. Transferência de recursos. Classificação 
orçamentária. Tratam os autos de Consulta formulada pelos então Secretários de Estado de 
Educação e da Fazenda, solicitando orientações acerca da aplicação e transferência de recursos do 
Fundeb. O Plenário desta Corte conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu, à unanimidade, 
nos seguintes termos:  Item 1.1 - A interpretação da expressão “aplicados diretamente” constante 
do caput do art. 20 da Resolução TCEES nº 238/2012 restringe-se à modalidade de aplicação 
orçamentária “90 – Aplicações Diretas” constante da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, 
de 04 de maio de 2001? A expressão “deverão ser aplicados diretamente pelo órgão gerenciador 
do fundo”, do artigo 20, caput, da Resolução TC 238/2012, não se confunde com a modalidade 
de aplicação orçamentária “90 – Aplicações Diretas” deve ser interpretada no sentido de que os 
recursos depositados no Fundeb devem ser aplicados no âmbito do Fundo, resguardada sua 
utilização pelos órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino no Estado e Municípios, nos termos 
da Lei 9.394/1996, garantindo sua aplicação no âmbito de sua atuação prioritária, nos termos do 
artigo 211 da Constituição Federal, observado o artigo 60 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.  Item 1.2 - As ações pertinentes ao 
Movimento Educacional Promocional do Espírito Santo (MEPES) realizadas, nos termos da Lei 
Estadual nº 7.875, de 25 de novembro de 2004, por meio de auxílio ou subvenção (modalidade de 
aplicação orçamentária “50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos) a 
entidades filantrópicas equiparadas a escolas para fins de aplicação dos recursos financeiros 
destinados à educação e cujos alunos são computados na formação do coeficiente do Estado para 
fins de recebimento da Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 7 quota parte do 
FUNDEB, podem ser custeadas com recursos relativos aos 40% (quarenta por cento) do retorno 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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da quota parte do FUNDEB? No caso em apreço, considerando que o MEPES constitui entidade 
sem fins lucrativos, cujas unidades educacionais, equiparadas por lei a escolas públicas, podem ser 
consideradas escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, e que possui, dentre os variados 
objetivos estatutários, o de oferecer educação escolar nos níveis do ensino fundamental e médio, 
entendemos pela possibilidade de repasse de recursos públicos relativos aos 40% do FUNDEB de 
aplicação não obrigatória na remuneração do magistério pelo Estado, desde que sejam utilizados 
exclusivamente em ações voltadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos 
do artigo 70, da Lei 9.394/96, relacionadas à educação básica nos ensinos fundamental e médio, 
campos de atuação prioritária do ente federado por determinação constitucional, e que a instituição 
aplique o seu excedente financeiro em educação e atenda aos requisitos constantes do artigo 8º, da 
Lei 11.494/2007. Item 1.3 - O Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/ES) instituído 
pela Lei Estadual nº 9.999, de 03 de abril de 2013, com o objetivo de transferir recursos diretamente 
aos municípios que realizem, nas suas respectivas áreas de circunscrição, o transporte escolar de 
alunos de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos (também vinculada aos ensino 
fundamental e médio) da rede pública estadual, residentes no meio rural (modalidade de aplicação 
orçamentária “42 – Execução Orçamentária Delegada aos Municípios”), pode ser custeado com 
recursos relativos aos 40% (quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Em se 
tratando de ação considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino, a teor do disposto no 
inciso VIII, do artigo 70, da Lei 9.394/96 (“manutenção de programas de transporte escolar”), e 
desde que se relacione ao transporte escolar de alunos dos ensinos fundamental e médio da rede 
pública estadual, a fim de atender a atuação prioritária determinada pela Constituição Federal, 
entendemos, quanto à matéria, pela possibilidade de utilização dos recursos relativos à quota de 
40% do FUNDEB cabível ao Estado, caso a transferência voluntária da União proveniente dos 
programas anteriormente citados não seja suficiente para satisfazer o direito constitucional ao 
transporte público escolar. Quanto à classificação da despesa - modalidade de aplicação 
orçamentária “42 – Execução orçamentária Delegada aos Municípios, entende-se estar correta a 
classificação orçamentária da despesa quanto à modalidade de aplicação sugerida, qual seja, 
execução orçamentária delegada aos municípios (modalidade de aplicação 42). Ressaltase que “a 
utilização dos recursos de 40% do retorno da quota parte do FUNDEB Informativo de 
Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 8 para subsidiar o Programa Estadual de Transporte Escolar 
(PETE/ES) está condicionada ao “transporte de alunos dos ensinos fundamental e médio da rede 
pública estadual” e à “insuficiência da transferência voluntária da União”.  Item 1.4 - As ações 
pertinentes ao Programa de Gestão Democrática do Ensino Público Estadual (Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE/ES) realizadas, nos termos da Lei Estadual nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, 
por meio da transferência de recursos diretamente aos Conselhos de Escola vinculados unidades 
escolares da rede pública estadual (modalidade de aplicação orçamentária “50 – Transferências a 
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos”), podem ser custeadas com recursos relativos aos 40% 
(quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Nesse sentido, entendemos, quanto 
à matéria, pela possibilidade de utilização dos recursos relativos à quota de 40% do FUNDEB 
cabível ao Estado nas ações pertinentes ao Programa de Gestão Democrática do Ensino Público 
Estadual (Dinheiro Direto na Escola – PDDE/ES), desde que tais ações sejam consideradas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 70, da Lei 9.394/96, e estejam 
relacionadas à educação básica nos ensinos fundamental e médio, campos de atuação prioritária 
do ente federado por determinação constitucional. Ademais, considerando a transferência 
voluntária realizada pela União por meio de programa de igual propósito, entendemos que deva 
ser aferida, em cada unidade escolar, a real necessidade de recebimento de parcela dos recursos do 
FUNDEB, à quota dos 40% de aplicação não obrigatória na remuneração do magistério. Quanto 
à classificação da despesa (“modalidade de aplicação orçamentária “50 – Transferências a 
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Instituições Privadas sem Fins Lucrativos”), entende-se estar correta a classificação orçamentária 
da despesa quanto à modalidade de aplicação sugerida, qual seja, execução orçamentária através de 
transferências a instituições privadas sem fins lucrativos (modalidade de aplicação 50).  Item 1.5 - 
As ações pertinentes aos ressarcimentos pagos aos municípios referentes servidores requisitados, 
pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU, para atuarem como Diretores de escolas ou na 
Unidade Central da SEDU/ ou Superintendência, cuja despesa ocorre na classificação 
orçamentária 319096 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado, podem ser custeadas com recursos 
relativos aos 40% (quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Nesse sentido, 
entendemos ser possível, quanto à matéria, a utilização dos recursos relativos à quota de 40% do 
FUNDEB cabível ao Estado para ressarcimento, aos Municípios, referente a servidor requisitado 
pela Secretaria de Estado da Educação – SEDU para atuar como diretor de escola ou na Unidade 
Central da SEDU ou Superintendência, desde que tal atuação esteja Informativo de Jurisprudência 
nº 106 | TCE-ES 9 relacionada à educação básica nos ensinos fundamental e médio da rede pública 
estadual, a fim de atender a atuação prioritária determinada pela Constituição Federal. Quanto à 
classificação da despesa (“319096 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado”), entende-se que o 
procedimento de classificação da despesa com pessoal requisitado de outros órgãos na codificação 
3.1.90.96 está adequado aos fatos narrados pelo consulente. Ressalta-se que a utilização dos 
recursos de 40% do retorno da quota parte do FUNDEB para custear as ações pertinentes aos 
ressarcimentos pago aos municípios referentes aos servidores requisitados pela SEDU está 
condicionada à “necessidade que os servidores requisitados estejam exercendo atividades 
relacionadas à educação básica nos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual”.  
Item1.6 - As despesas inerentes à educação básica, mas que, porém, estejam classificadas na 
subfunção orçamentária “122 – Administração Geral” podem ser custeadas com recursos relativos 
ao 40% (quarenta por cento) do retorno da quota parte do FUNDEB? Entende-se pela 
possibilidade de utilizar os recursos do Fundeb 40% na subfunção 122.  Item 2.1 - As despesas de 
exercícios anteriores (ED 92) pertinentes à educação básica, efetivamente empenhadas e liquidadas 
no exercício, podem ser custeadas com recursos relativos a quota parte do FUNDEB, bem como 
computadas para fins de aplicação de tais recursos, haja vista que não foram computadas no seu 
exercício de sua referência? Conclui-se pela não possibilidade de utilização de recursos do Fundeb 
para custear despesas de exercícios anteriores, ainda que se refiram à educação básica e tenham 
sido empenhadas e liquidadas no exercício. Parecer em Consulta TC nº 013/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf 

3.4 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, 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf
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os recursos deverão ser classificados nas seguintes 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 23, 

disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-

23.pdf.  

3.5 Lei de Responsabilidade Fiscal. O Plenário, em conclusão, julgou parcialmente procedente 

pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra diversos dispositivos da 

Lei Complementar (LC) 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e da Medida Provisória 1980-

18/2000, que dispõe sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil. 

Preliminarmente, o colegiado não conheceu da ação quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, da LRF e aos 

arts. 3º, II, e 4º da Medida Provisória 1980-18/2000. Asseverou a total ausência de paradigma 

constitucional invocado. Além disso, observou que a medida provisória impugnada foi reeditada 

diversas vezes, sem que as novas edições houvessem sido acompanhadas de pedido de aditamento 

da petição inicial. Não conheceu da ação também quanto ao art. 15 da LRF, por ausência de 

impugnação de todo o complexo normativo necessário. Julgou a ação prejudicada quanto aos arts. 

30, I, e 72 da LRF, por exaurimento da eficácia das normas. Reforçou motivos já apresentados no 

julgamento da medida cautelar (Informativos 204, 206, 218, 267, 297 e 475). No que tange ao 

mérito, a Corte julgou improcedente a alegação da inconstitucionalidade formal da LRF. Isso 

porque houve respeito ao devido processo legislativo. Além disso, o fato de ter se referido à lei 

complementar no singular, e não no plural, não significa que todas as matérias elencadas nos incisos 

do art. 163 da Constituição Federal (CF) devessem ser disciplinadas por um mesmo diploma 

legislativo, mas sim a imposição constitucional de uma espécie normativa específica para 

regulamentar as matérias previstas nesse artigo. O Tribunal julgou improcedente, também, a 

apontada inconstitucionalidade material dos arts. 4º, § 2º, II, e § 4º; 7º, caput e § 1º; 11, parágrafo 

único; 14, II; 17, §§ 1º a 7º; 18, § 1º; 20; 24; 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, e § 2º; 39; 59, § 1º, IV; 60 e 68, 

caput, da LRF. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber apenas no tocante à 

alínea d do inciso I do art. 20. Afirmou que a exigência prevista no art. 4º, § 2º, II, em relação aos 

entes subnacionais, de demonstração de sincronia entre diretrizes orçamentárias e metas e 

previsões fiscais macroeconômicas definidas pela União não esvazia a autonomia daqueles, mas é 

absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do 

federalismo fiscal responsável. Da mesma forma, a exigência adicional do processo legislativo 

orçamentário estipulada no art. 4º, § 4º, não implica nenhum risco de descumprimento do art. 165, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo204.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo206.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo218.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo267.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo297.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo475.htm
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§ 2º, da CF. Afastou a apontada violação ao art. 167, VII, da CF pelo art. 7º, caput e § 1º. A previsão 

de transferência de resultados do Banco Central do Brasil (BCB) para o Tesouro Nacional é uma 

dinâmica que encontra previsão em outros dispositivos estranhos à LRF (arts. 4º, XXVII; e 8º, 

parágrafo único, da Lei 4.595/1964; e art. 6º, II, da Lei 11.803/2008). O dispositivo em questão 

não concede crédito algum, apenas determina uma consignação obrigatória a ser feita na lei 

orçamentária de cada ano, o que está longe de significar autorização para gastos ilimitados. Além 

disso, a norma não trata de despesas de funcionalismo ou de custeio do BCB. Essas são registradas 

no orçamento geral da União como as de qualquer outra autarquia, como decorre do art. 5º, § 6º, 

da própria LRF. O que justifica a transmissão de resultados do BCB diretamente para o Tesouro 

Nacional não são essas despesas, mas aquelas decorrentes da atuação institucional dessa autarquia 

especial na sua atividade-fim, que corresponde à execução das políticas monetária e cambial (art. 

164 da CF). Já a mensagem normativa do parágrafo único do art. 11, de instigação ao exercício 

pleno das competências impositivas fiscais tributárias dos entes locais, não conflita com a 

Constituição Federal, mas traduz-se como fundamento de subsidiariedade, que é congruente com 

o princípio federativo, e desincentiva a dependência de transferências voluntárias. Com efeito, não 

é saudável para a Federação que determinadas entidades federativas não exerçam suas 

competências constitucionais tributárias, aguardando compensações não obrigatórias da União. 

Compreendeu que o art. 14 se destina a organizar estratégia, dentro do processo legislativo, de tal 

modo que os impactos fiscais de projetos de concessão de benefícios tributários sejam melhor 

quantificados, avaliados e assimilados em termos orçamentários. A democratização do processo 

de criação de gastos tributários pelo incremento da transparência constitui forma de reforço do 

papel de estados e municípios e da cidadania fiscal. O inciso II do art. 14 funciona como uma 

cláusula de incentivo à conciliação entre as deliberações gerais do processo orçamentário e aquelas 

relativas à criação de novos benefícios fiscais. Não é possível extrair do seu comando qualquer 

atentado à autonomia federativa. Nessa mesma linha, os arts. 17, e parágrafos, e 24 representam 

atenção ao equilíbrio fiscal. A rigidez e a permanência das despesas obrigatórias de caráter 

continuado as tornam fenômeno financeiro público diferenciado, devendo ser consideradas de 

modo destacado pelos instrumentos de planejamento estatal. A internalização de medidas 

compensatórias, conforme enunciadas pelos dispositivos, no processo legislativo é parte de projeto 

de amadurecimento fiscal do Estado, de superação da cultura do desaviso e da inconsequência 

fiscal, administrativa e gerencial. A prudência fiscal é um objetivo expressamente consagrado pelo 

art. 165, § 2º, da CF. Frisou que o art. 18, § 1º, ao se referir a contratos de terceirização de mão de 

obra, não sugere qualquer burla aos postulados da licitação e do concurso público. Impede apenas 

expedientes de substituição de servidores via contratação terceirizada em contorno ao teto de 

gastos com pessoal. No que diz respeito ao art. 20, reputou que a definição de um teto de gastos 

particularizado, segundo os respectivos Poderes ou órgãos afetados, não representa intromissão 

na autonomia financeira dos entes subnacionais. Reforça, antes, a autoridade jurídica da norma do 

art. 169 da CF, no propósito, federativamente legítimo, de afastar dinâmicas de relacionamento 

predatório entre os entes componentes da Federação. Rejeitou, em seguida, a alegação de que a 

autonomia do Ministério Público da União (MPU) teria sido afetada pela estipulação, na alínea c 

do inciso I do art. 20, de limite diferenciado para gastos com pessoal na esfera do Ministério 

Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). Asseverou que a LRF seguiu o modelo 

orçamentário tradicional para o MPDFT, estabelecendo os limites de despesa com seu pessoal de 

maneira especial, de modo a se ajustar a uma realidade de financiamento atípica, criada pela própria 
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Constituição Federal, cujo art. 21, XIII, atribui à União o encargo de manter o MPDFT. Manteve-

se, portanto, o vínculo orçamentário desse órgão com o Poder Executivo federal, não 

sobrecarregando e tampouco comprometendo a chefia do MPU no encaminhamento de seu 

próprio orçamento, respeitado o respectivo limite global relativo a todos os demais ramos. No 

ponto, divergiram os ministros Edson Fachin e a ministra Rosa Weber. Para eles, o MPDFT 

encontra-se abarcado pelo limite de gastos com pessoal do MPU, nos termos do art. 20, I, d, da 

LRF. Relativamente aos arts. 26, § 1º; 28, § 2º; 29, I, e § 2º; 39, reiterou a fundamentação utilizada 

quando da análise da constitucionalidade formal da LRF, uma vez que a inconstitucionalidade 

formal arguida pelos requerentes se confunde com a inconstitucionalidade material. O Tribunal 

também entendeu ser constitucional o art. 59, § 1º, IV. O art. 169, caput, da CF encomenda à 

legislação complementar os limites de despesa com pessoal ativo e inativo. A norma apenas estipula 

um mecanismo de articulação administrativa, informando Poderes e órgãos autônomos sobre uma 

situação presumidamente temerária. Quanto ao art. 60, considerou que a possibilidade de fixação 

por estados e municípios de limites de endividamento abaixo daqueles nacionalmente exigíveis não 

compromete competências do Senado Federal. Ao contrário, materializa prerrogativa que decorre 

naturalmente da autonomia política e financeira de cada ente federado. Rejeitou, ainda, a alegada 

inconstitucionalidade do art. 68. O art. 250 da CF não exige que a criação do fundo por ele 

mencionado seja necessariamente veiculada em lei ordinária, nem impede que os recursos 

constitutivos sejam provenientes de imposição tributária. O Plenário julgou o pedido procedente 

com relação aos arts. 9º, § 3º (1); 56, caput (2); 57, caput (3); parcialmente procedente para dar 

interpretação conforme, com relação aos arts. 12, § 2º (4), e 21, II (5); e procedente para declarar 

a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do parágrafo 1º do art. 23, e a 

inconstitucionalidade do parágrafo 2º do mesmo artigo (6), todos da LRF. Relativamente ao 

parágrafo 3º do art. 9º, entendeu, por maioria, que a norma prevista não guarda pertinência com o 

modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício 

responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 

Público. Isso porque o dispositivo estabelece inconstitucional hierarquização subserviente em 

relação ao Executivo, permitindo que, unilateralmente, limite os valores financeiros segundo os 

critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias no caso daqueles outros dois Poderes e 

instituição não promoverem a limitação no prazo fixado no caput. A defesa de um Estado 

Democrático de Direito exige o afastamento de normas legais que repudiam o sistema de 

organização liberal, em especial, na presente hipótese, o desrespeito à separação das funções do 

Poder e suas autonomias constitucionais. Ficaram vencidos, no ponto, os Ministros Dias Toffoli 

(presidente), Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que julgaram o 

pleito parcialmente procedente para fixar interpretação conforme no sentido de que a limitação 

dos valores financeiros pelo Executivo dar-se-á no limite do orçamento realizado no ente 

federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da Receita Corrente 

Líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arresto nas contas do ente federativo 

respectivo no caso de desrespeito à regra prevista no art. 168 da CF (repasse até o dia 20 de cada 

mês). Quanto aos arts. 56, caput, e 57, caput, o Tribunal, também por votação majoritária, 

considerou que houve um desvirtuamento do modelo previsto nos arts. 71 e seguintes da CF. A 

Constituição determina que as contas do Poder Executivo englobarão todas as contas, receberão 

um parecer conjunto do Tribunal de Contas, e serão julgadas pelo Congresso. No caso do 

Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, o Tribunal de Contas julga as contas, e não dá 
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um parecer prévio. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que, em relação ao art. 56, deu interpretação 

conforme no sentido de que as contas, submetidas ao Congresso, são as do Executivo, e não as do 

Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo; e, quanto ao art. 57, julgou 

improcedente a ação. O colegiado deu interpretação conforme ao art. 12, § 2º, para o fim de 

explicitar que a proibição de que trata o artigo não abrange operações de crédito autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta. A previsão de limite textualmente diverso da regra do art. 167, 

III, da CF enseja interpretações distorcidas do teto a ser aplicado às receitas decorrentes de 

operações de crédito. De igual modo, deu interpretação conforme ao art. 21, II, no sentido de que 

se entenda como limite legal nele citado o previsto em lei complementar. Observou que o art. 169, 

caput, da CF remete à legislação complementar a definição de limites de despesa com pessoal ativo 

e inativo. A Corte, por maioria, nos termos do voto do ministro Edson Fachin, declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 23, § 1º, de modo a obstar interpretação 

segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. Quanto ao 

parágrafo 2º do art. 23, declarou a sua inconstitucionalidade, ratificando a medida cautelar. 

Salientou que, por mais inquietante e urgente que seja a necessidade de realização de ajustes nas 

contas públicas estaduais, a ordem constitucional vincula a todos, independentemente dos ânimos 

econômicos ou políticos. Portanto, caso se considere conveniente e oportuna a redução das 

despesas com folha salarial no funcionalismo público como legítima política de gestão da 

Administração Pública, deve-se observar o que está fixado na Constituição (art. 169, §§ 3º e 4º). 

Não cabe flexibilizar mandamento constitucional para gerar alternativas menos onerosas, do ponto 

de vista político, aos líderes públicos eleitos. De acordo com a jurisprudência do Tribunal, o art. 

37, XV, da CF impossibilita que a retenção salarial seja utilizada como meio de redução de gastos 

com pessoal com a finalidade de adequação aos limites legais ou constitucionais. A irredutibilidade 

do estipêndio funcional é garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter 

jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. A redução da jornada de trabalho com 

adequação dos vencimentos à nova carga horária é medida inconstitucional. Aduziu, por fim, que 

a irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança aqueles que não possuem vínculo 

efetivo com a Administração Pública. No que se refere aos parágrafos 1º e 2º do art. 23, ficaram 

vencidos integralmente os Ministros Alexandre de Moraes (relator), Roberto Barroso e Gilmar 

Mendes, que julgaram improcedente a ação, com a cassação da medida cautelar concedida. 

Segundo eles, em suma, não seria razoável afastar a possibilidade de temporariamente o servidor 

público estável ter relativizada sua irredutibilidade de vencimentos, com diminuição proporcional 

às horas trabalhadas, com a finalidade de preservar seu cargo e a própria estabilidade. A 

temporariedade da medida destinada a auxiliar o ajuste fiscal e a recuperação das finanças públicas, 

a proporcionalidade da redução remuneratória com a consequente diminuição das horas 

trabalhadas e a finalidade maior de preservação do cargo, com a manutenção da estabilidade do 

servidor estariam em absoluta consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência, pois, 

ao preservar o interesse maior do servidor na manutenção de seu cargo, também se evitaria a 

cessação da prestação de eventuais serviços públicos. No ponto, a Ministra Cármen Lúcia ficou 

vencida parcialmente, por divergir do ministro Edson Fachin apenas em relação à locução “quanto 

pela redução dos valores a eles atribuídos”. Para ela, é possível a redução da jornada, mas não dos 

valores. Vencido parcialmente, ainda, o presidente, que acompanhou o relator quanto ao parágrafo 

1º do art. 23 e, quanto ao parágrafo 2º, julgou parcialmente procedente a ação para fixar 
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interpretação conforme no sentido de que o referido dispositivo deve observar a gradação 

constitucional estabelecida no art. 169, § 3º, da CF, de modo que somente será passível de aplicação 

quando já adotadas as medidas exigidas pelo art. 169, § 3º, I, da CF, e a utilização da faculdade nele 

prevista se fará primeiramente aos servidores não estáveis e, somente se persistir a necessidade de 

adequação ao limite com despesas de pessoal, a faculdade se apresentará relativamente ao servidor 

estável. ADI 2238/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 982, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Lei%20de%20R

esponsabilidade%20Fiscal 

 

4. Direito Previdenciário 

4.1. Pessoal. Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração.  
É vedada aos militares reservistas ou reformados que reingressaram no serviço público a partir da 
publicação da EC 20/1998 a acumulação dos proventos com a remuneração do cargo público, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados de livre nomeação e exoneração (exceções previstas no art. 37, inciso XVI e § 
10, da Constituição Federal). Acórdão nº 6592/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.2 As multas juros e resultantes da contribuição do servidor para o Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS deverão compor o saldo da respectiva conta constante das 

deduções da Receita Corrente Líquida. Tratam os autos de Consulta encaminhada por 

Controlador-Geral de Município, por meio da qual solicita esclarecimentos deste Tribunal acerca 

das seguintes indagações: “A conta Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RPPS 

deverá compor o saldo da conta Cont Serv Prev Própria constante das exclusões da Rec. Corrente 

Líquida? (sic) Em qual rubrica da receita deverá ser contabilizada para 2019?” Admitida a Consulta, 

o relator, conselheiro José Alves Viana passou ao exame das indagações. Quanto ao primeiro 

questionamento, após tecer algumas considerações acerca do Regime Próprio de Previdência Social 

– RPPS, ressaltou que, mediante a publicação da Portaria n. 916/2003 do Ministério da Previdência 

Social, iniciou-se a padronização das contas e dos procedimentos contábeis aplicados aos RPPS e 

que, hodiernamente, a Portaria MPS n. 509/2013, em seu artigo 2º, dispõe que os RPPS adotarão as 

contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP 

estendido até o 7º nível de classificação. Verificou que os procedimentos e as regras contábeis 

constantes da mencionada Portaria adotam práticas contábeis específicas na gestão dos RPPS, com 

base nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Atentou para o fato de que a atualização do Plano de Contas 

dos RPPS é de competência da Secretaria da Previdência Social que, de forma integrada com a 

Secretaria do Tesouro Nacional, procede aos ajustes que se fizerem necessários. Neste sentido, 

salientou que a Portaria Conjunta STN/SP n. 7/20181 trata da aprovação da “parte III – 

Procedimentos Contábeis Específicos: Capítulo 4 – Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)”, com vigência a partir 

do exercício de 2019, e que a Portaria STN n. 388/2018, que dispõe sobre o desdobramento da 

classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, ampliou o desdobramento da classificação da receita orçamentária para o 8º 

nível. Quanto à Receita Corrente Líquida – RCL, a LC n. 101/2000, em seu art. 2°, dispõe que essa 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Lei%20de%20Responsabilidade%20Fiscal
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#Lei%20de%20Responsabilidade%20Fiscal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-509.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/01/PORTARIA-CONJUNTA-STN-SPREV-no-07-de-18dez2018.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/564899/CPU_Portaria+STN+n%C2%BA%20388-2018_DOU-%2015.06.2018_Ement%C3%A1rio+da+NR-2019+para+EST-DF-MUN/d4077c5d-db6a-45f2-b793-5bd8234e6e0f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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é composta pelo somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de 

contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras 

receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens explicitados no mesmo artigo, não 

havendo margem para interpretações que destoem desses dispositivos legais. No tocante ao 

questionamento formulado pelo consulente se “a conta Multas e Juros de Mora da Contribuição do 

Servidor para RPPS deverá compor o saldo da conta Cont Serv Prev Própria constante das exclusões 

da Rec. Corrente Líquida, transcreveu trecho do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição, 

versão 3, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que determina que as deduções permitidas 

devem ser registradas para a apuração da Receita Corrente Líquida, que são as Transferências 

Constitucionais e Legais, a Contribuição do Empregador e Trabalhador para a Seguridade Social, a 

Contribuição dos Servidores para o RPPS, a Compensação Financeira entre os Regimes de 

Previdência, a Contribuição para o Custeio das Pensões Militares, as Deduções para o FUNDEB e 

as Contribuições para o PIS/PASEP. As multas, juros e quaisquer acessórios incidentes sobre o 

principal, bem como a dívida ativa e multas e juros incidentes sobre as parcelas da dívida ativa 

dedutíveis da RCL deverão receber o mesmo tratamento dado ao principal, já que integram o 

produto da arrecadação e não subsistem quando descabida a cobrança do respectivo valor principal. 

Em face do exposto, respondeu afirmativamente à primeira indagação, ou seja, as multas e juros 

resultantes da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

deverão compor o saldo da respectiva conta constante das deduções da Receita Corrente Líquida. 

Quanto à segunda indagação do consulente sobre “em qual rubrica da receita deverá ser 

contabilizada para 2019” referente às multas e juros da contribuição do servidor para o RPPS, 

destacou que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) apresenta a seguinte 

codificação da Natureza da Receita: 1º Dígito – Categoria Econômica; 2º Dígito – Origem; 3º Dígito 

– Espécie; 4º, 5º, 6º e 7º Dígitos –Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita e, 

por fim, 8º Dígito – Tipo. Com base na orientação dada pela Unidade Técnica, alteou que, conforme 

o disposto na Portaria n. 388, da STN, que trata do desdobramento da classificação por natureza da 

receita orçamentária, para aplicação nos Estados e Municípios, os valores recebidos a título de multas 

e juros de mora, decorrentes da contribuição do servidor para RPPS, devem ser contabilizados na 

conta contábil com o 8º dígito correspondente à sua natureza e se encontram disponíveis no 

Ementário da Receita Orçamentária 2019, publicada no Portal do SICOM. Feitas tais considerações, 

submeteu o seguinte parecer à apreciação de seus pares: “1. As multas e juros resultantes da 

Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deverão compor o 

saldo da respectiva conta constante das deduções da Receita Corrente Líquida. 2. Os valores relativos 

à receita de multas e juros de mora decorrentes da contribuição do servidor para o RPPS serão 

contabilizados na conta contábil com o 8º dígito correspondente à sua natureza, e se encontram 

disponíveis no Ementário da Receita Orçamentária 2019, publicada no Portal do SICOM, nos 

códigos iniciados com 121801 – Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social 

– CPSSS”. O voto foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1082412, Informativo de 

Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 

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

 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/663733/CPU_MDF+9%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+-+Vers%C3%A3o+3+-+18.12.2018+-+com+capa/e0b5b068-3538-4b1a-a6d2-a0b7d9da0f33
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/564899/CPU_Portaria+STN+n%C2%BA%20388-2018_DOU-15.06.2018_Ement%C3%A1rio+da+NR-2019+para+EST-DF-MUN/d4077c5d-db6a-45f2-b793-5bd8234e6e0f
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1082412
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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4.3 O cálculo da idade mínima a que se refere o inciso III do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 47/05 não deve considerar frações de idade ou de tempo de contribuição, 

mas somente número inteiro, nos exatos termos do referido dispositivo. Trata-se de Consulta 

formulada por Superintendente de Fundo de Assistência e Aposentadoria de Servidores Públicos 

Municipais, nos termos abaixo transcritos: “Aplicação da Emenda 47/2005 conforme disposto no 

art. 29-C da Lei n. 8.213/1991. Considerar frações de dias e não somente anos fechados para a 

concessão de aposentadoria com redução na idade conf. o que passar no tempo de contribuição.” 

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o relator, conselheiro Durval Ângelo, esclareceu que a 

pergunta formulada pelo consulente diz respeito à aplicação do inciso III do art. 3º da Emenda 

Constitucional n. 47/05 que, em síntese, preceitua que, para quem se enquadrar nas regras 

insculpidas no citado artigo, ficam garantidas a paridade e a integralidade, com base no valor da 

última remuneração do cargo em que permaneceu, considerando-se, para fins de cumprimento dos 

limites estabelecidos na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição da República, a 

redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo previsto, de trinta 

e cinco anos para homens e trinta anos para mulheres. Asseverou que a redação do dispositivo legal 

registra as expressões “um ano de idade para cada ano de contribuição”, aludindo claramente a “ano 

inteiro” e não a “frações de idade” ou a “frações de tempo de contribuição”, não se podendo dar 

outra interpretação ao texto constitucional, que é claro e preciso e, portanto, não comporta 

ambiguidade. Acerca da matéria, destacou jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no 

sentido de que para a redução da idade, deve ser aplicado número inteiro e não frações, consoante 

Acórdão n. 3932/2014 e Acórdão n. 9207/2017, ambos de relatoria do Ministro José Múcio 

Monteiro. Salientou que o art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, citado pelo consulente, foi incluído pela 

Lei n. 13.183/2015 e estabelece que o segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, 

incluída as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for igual ou superior a noventa e 

cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou 

igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição 

de trinta anos. Entretanto, pontuou que o dispositivo acima transcrito é aplicável somente ao Regime 

Geral de Previdência Social e não ao Regime Próprio de Previdência, pois a própria Lei 

n. 8.213/1991 estabelece aos servidores públicos, que possuem previdência própria, regras 

diferenciadas de aposentadoria, a exemplo da prevista na Emenda Constitucional n. 47/05, que é 

uma regra de transição, o que leva à conclusão de que não se pode considerar a aplicação de normas 

da previdência social geral ao regramento de previdência própria de cada ente público. Isto posto, 

respondeu ao questionamento do consulente da seguinte maneira: “O cálculo da idade mínima a que 

se refere o inciso III do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 não deve considerar frações de 

idade ou de tempo de contribuição, mas somente número inteiro, nos exatos termos do referido 

dispositivo.”O voto do conselheiro Durval Ângelo foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal 

Pleno. Consulta n. 1066725, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 

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

4.4 Quintos. Tempo de serviço. Vantagem opção. Empresa púbica. EMBRATUR. O 
tempo de exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à edição da Lei 
8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa pública, não é computável 
para fins de incorporação de “quintos” (art. 62 da Lei 8.112/1990) ou pagamento da vantagem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3932%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=d29d4e40-af15-11ea-b24f-8d21d4939ae7
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A9207%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=3038c6b0-af16-11ea-95a5-3f5f851b73a5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13183.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066725
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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“opção” (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8º da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 
929/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.5 Aposentadoria. Proventos. Insalubridade. VPNI. Contribuição previdenciária. A 
vantagem VPNI insalubridade, instituída pela MP 568/2012, somente pode integrar proventos de 
aposentadoria caso o servidor tenha optado na ativa pela inclusão dessa parcela remuneratória na 
base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 4º, § 2º, da Lei 10.887/2004). Acórdão nº 
4192/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  

4.6 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria.  A ausência de registro do ato inicial de 
concessão de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois, além de 
o benefício previdenciário ainda não ter se aperfeiçoado no âmbito do TCU, a alteração possui 
natureza acessória à concessão inicial. A alteração deve ser apreciada após ou em conjunto com a 
concessão inicial. Acórdão nº 4232/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

4.7 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de 
serviço. Estado-membro. Município. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal 
prestado anteriormente por militar pode ser computado para fins de contagem de tempo para a 
reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, da 
Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua 
melhoria), tendo em vista o que dispõem os arts. 136 c/c 137, inciso I e § 1º, da mesma lei. Acórdão 
nº 4708/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.8 Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de 
tempo de serviço. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para 
fins de contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão da vantagem prevista na redação 
original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau 
hierárquico superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal. Acórdão nº 4716/20, Boletim de 
Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.9 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial. STF. Recurso 
extraordinário. O TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei 
9.784/1999, para a apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma 
ou pensão, a contar da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF no julgamento 
do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Acórdão nº 4397/20, Boletim de Jurisprudência 
de Pessoal do TCU nº 79, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.10 Remuneração. Vantagem pecuniária. Poder judiciário. Gratificação. Proventos. 

Paridade. A Gratificação de Atividade de Segurança - GAS (art. 17, § 3º, da Lei 11.416/2006) tem 

natureza individual e deve ser paga na atividade apenas a servidores que participam do programa de 

reciclagem anual oferecida pelo órgão, não sendo possível sua extensão aos inativos em nome do 

princípio da paridade. Acórdão nº 4454/20, Boletim de Jurisprudência de Pessoal do TCU nº 79, 

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

pessoal.htm 
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4.11 Regime Próprio de Previdência Social. Investimento financeiro. Instituição financeira. 
Tratam-se os autos de consulta apresentada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Linhares – IPASLI, questionando a esta Corte o seguinte: “É 
juridicamente viável a contratação de instituições financeiras privadas para realizar investimentos 
das reservas de capital deste Instituto, relativamente aos recursos do RPPS?”. O Plenário desta 
Corte, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu, por unanimidade, nos 
termos do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner, nos seguintes termos: 
Informativo de Jurisprudência nº 106 | TCE-ES 6  1.2.1) É possível a contratação de instituições 
financeiras públicas e privadas para realizar investimentos das reservas de capital dos regimes 
próprios de Previdência, em aplicação da ressalva prevista na parte final do disposto no §3º, art. 164 
da Constituição Federal, observando os parâmetros e diretrizes das legislações de regência, em 
especial da Lei 9717/98 (art. 6º, IV), assim também atendidos os critérios e requisitos disciplinados 
pela Secretaria de Previdência Social integrante do Ministério da Economia e pelo Conselho 
Monetário Nacional. 2. Revogar o Parecer Consulta TC - 002/2013. Parecer em Consulta TC nº 
012/2020-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 106, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprud%C3%AAncia-106.pdf.  

4.12 Manutenção do vínculo entre administração e o 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, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 23, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/07/Informativo-23.pdf.  

4.13 Aposentadoria. Exame pelo Tribunal de Contas. Prazo de 5 anos. Contagem a partir 
da entrada do processo no Tribunal de Contas. O STF compreendeu que a fixação do prazo de 
05 (cinco) anos afigura-serazoável para que o Tribunal de Contas proceda ao exame dos atos de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ultrapassado o referido marco temporal sem 
manifestação da Corte, os atos serão considerados definitivamente registrados. Importante observar 
que o prazo de 05 (cinco) anos começa a ser contado no dia em que o processo chega ao Tribunal 
de Contas. Sendo assim, estão excluídas, automaticamente, as hipóteses em que haja o retardamento 
intencional da remessa dos autos a esta Corte, não havendo margem para que a má-fé possa gerar 
benefício indevido para qualquer das partes ou beneficiários envolvidos, nem ser gerado a partir da 
impontualidade, inoperância ou irresignação protelatória do jurisdicionado ou de qualquer alcançado 
pela decisão. Processo nº 200.101-7/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 03/20, disponível 
em: https://www.tce.rj.gov.br 
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4.14 Consulta. Desconto da Previdência Social Geral. Natureza extra orçamentária. Em 

processo de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Jardim do Seridó/RN acerca da forma 

de contabilização dos descontos da previdência social geral devida pelos servidores, o Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte proferiu o seguinte entendimento de caráter 

normativo: “A contribuição do servidor destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é 

receita de natureza extraorçamentária, tendo em vista que representa ingresso financeiro temporário 

nos cofres públicos, figurando o ente municipal como mero depositário desses valores até seu devido 

recolhimento. Cuida-se de parcela que deve ser contabilizada no passivo exigível patrimonial 

(passivo circulante). Situação distinta ocorre com a contribuição do servidor destinada ao Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS), uma vez que se trata de receita orçamentária corrente do 

município. Nos termos do art. 2º, IV, “c”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é item a ser deduzido 

para obtenção da Receita Corrente Líquida (RCL). Em relação à codificação, conforme a Tabela 

Padrão dos Códigos de Receitas Orçamentárias estabelecida pela Resolução nº 011/2016-TCE, 

aplicável para o exercício de 2018, os jurisdicionados municipais devem utilizar o código 

‘1.2.1.0.04.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS’, com o 

respectivo desdobramento e tipo (7º e 8º dígitos), de modo a discriminar os valores da contribuição 

do servidor ativo civil, do inativo e do pensionista para o RPPS”. Processo nº 14034/2015-TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/20, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/59/Informativo_n%C2%BA_032020__

TCE_RN.pdf 

4.15 Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. Pensão. 
Benefício previdenciário. Abono de permanência em serviço. Consulta. O servidor afastado 
ou licenciado de seu cargo efetivo sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com 
o Plano de Seguridade Social do Servidor, não faz jus, assim como seus dependentes, aos benefícios 
do aludido regime previdenciário, inclusive a pensão por morte (art. 183, §§ 2º e 3º, da Lei 
8.112/1990), salvo se beneficiário da vantagem prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal e 
nos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da EC 41/2003 (abono de permanência). Acórdão nº 1408/20, Boletim 
de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

4.16 Tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço. Aposentadoria. Disponibilidade de 
pessoal. Ausência. Contribuição previdenciária. Consulta. Não é devido o recolhimento de 
contribuição previdenciária incidente sobre os valores dos descontos decorrentes de faltas ao serviço 
(art. 29, § 4º, da ON-MPS/SPS 2/2009, com redação dada pela ON-MPS/SPS 3/2009), tampouco 
é possível a contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição para fins de 
aposentadoria e disponibilidade. Acórdão nº 1408/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.17 Tempo de serviço. Certidão pública. INSS. Decisão judicial. Contribuição previdenciária. 
É irregular a averbação de tempo de atividade privada para fins de aposentadoria no serviço público 
(contagem recíproca) sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias 
correspondentes, mesmo que fundamentada em certidão emitida pelo INSS em cumprimento a 
decisão judicial. Acórdão nº 1502/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm. 

4.18 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Perfil 
profissiográfico previdenciário. CLT. A comprovação de serviço prestado em condições 
penosas, perigosas ou insalubres para fim de contagem ponderada de tempo de serviço (tempo ficto) 
por servidor que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades dessa natureza em período 
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anterior à vigência da Lei 8.112/1990, pode ser feita por intermédio do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário. Acórdão nº 6312/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.19 Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta médica. Readaptação de pessoal. 
Em matéria de aposentadoria, a competência da junta médica está limitada à apuração da situação 
de invalidez do caso submetido à sua apreciação, não cabendo a ela, e sim ao gestor, avaliar a 
possibilidade jurídica de readaptação, observadas as avaliações médicas quanto à saúde do servidor. 
Acórdão nº 7059/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.20 Aposentadoria especial. Policial. Anistiado político. Servidor público militar. Contagem de 
tempo de serviço. O tempo em que o anistiado político militar esteve compelido ao afastamento 
de suas atividades profissionais não pode ser considerado para fins de concessão da aposentadoria 
especial de policial (LC 51/1985), uma vez que não exerceu atividade de risco no período. Acórdão 
nº 6351/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.21 Tempo de serviço. Licença prêmio por assiduidade. Contagem em dobro. Aposentadoria. 
Marco temporal. É ilegal a contagem em dobro de licença-prêmio não usufruída, para fins de 
aposentadoria, aos servidores que não tinham o direito adquirido à aposentação antes da EC 
20/1998, uma vez que a referida emenda proibiu expressamente qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício. Acórdão nº 6380/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.22 Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração. É vedada 
aos militares reservistas ou reformados que reingressaram no serviço público a partir da publicação 
da EC 20/1998 a acumulação dos proventos com a remuneração do cargo público, ressalvados os 
cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados 
de livre nomeação e exoneração (exceções previstas no art. 37, inciso XVI e § 10, da Constituição 
Federal). Acórdão nº 6592/20, , Boletim de Pessoal do TCU nº 80, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.23 Servidor aposentado pelo RGPS e reintegração sem concurso. A Primeira Turma, por 

maioria, deu provimento a agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo para julgar 

improcedentes pedidos formulados por servidores públicos municipais, que, depois de se 

aposentarem voluntariamente, pretendiam ser reintegrados aos mesmos cargos que ocupavam 

anteriormente. Trata-se de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, que requereram 

aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pois o município não possui 

regime próprio de previdência. Posteriormente, mediante ação judicial, postularam a aludida 

reintegração, ao fundamento de que seria cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo 

público com proventos de aposentadoria, pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

A Turma considerou inadmissível que o servidor efetivo, depois de aposentado regularmente, seja 

reconduzido ao mesmo cargo sem a realização de concurso público, com o intuito de cumular 

vencimentos e proventos de aposentadoria. Se o servidor é aposentado pelo RGPS, a vacância do 

cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de concurso. 

Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Rosa Weber, que negaram provimento aos agravos 

ao fundamento de que a matéria implicaria análise de legislação infraconstitucional. ARE 1234192, 

Informativo de Jurisprudência do STF nº 982, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo982.htm#Servidor%20apos

entado%20pelo%20RGPS%20e%20reintegra%C3%A7%C3%A3o%20sem%20concurso  
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4.24 ADIN e Reforma Constitucional da Previdência. O Plenário, por maioria e em conclusão 

de julgamento conjunto, considerou improcedentes os pedidos formulados em três ações diretas de 

inconstitucionalidade no tocante: (i) ao art. 40, § 18, da Constituição Federal (CF), na redação dada 

pelo art. 1º da Emenda Constitucional (EC) 41/2003 (1); e (ii) ao art. 9º da EC 41/2003, deduzido 

apenas na ADI 3184 (Informativos 640 e 641). Por unanimidade, reconheceu a perda superveniente 

dos objetos das ações quanto à impugnação dos incisos I e II do § 7º do art. 40 da CF, na redação 

dada pelo art. 1º da EC 41/2003, reputada improcedente em assentada anterior pela ministra Cármen 

Lúcia (relatora) e pelo ministro Luiz Fux. Segundo o voto reajustado da relatora, acompanhado pelos 

demais ministros, houve alteração substancial do § 7º do art. 40 em virtude da edição da EC 

103/2019, o que tornou as ações prejudicadas nesse particular. De igual modo, o colegiado não 

conheceu do pleito formalizado na ADI 3143 no que atinente ao art. 5º da EC 41/2003, por 

inobservância do que exigido no art. 3º, I, da Lei 9.868/1999 (3). Além disso, consignou o prejuízo 

parcial de algumas pretensões apresentadas nos feitos, uma vez que as matérias já foram apreciadas 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em outras ações diretas (ADI 3.105, ADI 3.128, ADI 3.138). 

No mérito, a Corte julgou improcedentes pedidos de declaração de inconstitucionalidade do art. 40, 

§ 18, da CF e do art. 9º da EC, este requerido apenas na ADI 3184. Frisou que o STF, ao declarar a 

inconstitucionalidade dos percentuais estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 4º 

da EC 41/2003, afirmara o caráter geral do art. 40, § 18, da CF. Consignou que a discriminação 

determinada pela norma, segundo a qual incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social, configura situação justificadamente favorável àqueles que já recebiam 

benefícios quando do advento da EC 41/2003, incluídos no rol dos contribuintes. Se por um lado, 

a contribuição devida pelos servidores da ativa seria calculada com base na totalidade dos 

vencimentos percebidos, por outro, inativos e pensionistas teriam o valor de sua contribuição fixado 

sobre base de cálculo inferior, pois dela seria extraído valor equivalente ao teto dos benefícios pagos 

no regime geral. Desse modo, haveria proporcionalidade, visto que os inativos, por não poderem 

fruir do sistema da mesma forma que os ativos, não seriam tributados com a mesma intensidade. 

Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio, que julgou o pedido procedente para declarar a 

inconstitucionalidade do mencionado preceito. A seu ver, as situações assentadas segundo o regime 

anterior não poderiam ser alcançadas pelo tributo. A previsão da incidência da contribuição somente 

em relação a valores que superem os do regime geral não afastaria do cenário a incidência do 

dispositivo em situações constituídas. Noutro passo, o Plenário firmou a constitucionalidade do art. 

9º da EC 41/2003, que se remete à aplicação do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) (4). Ao rejeitar a alegação da associação autora de que afrontaria cláusula pétrea 

referente ao direito adquirido, esclareceu não ser este o dispositivo que autoriza a cobrança da 

contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. Registrou que a constitucionalidade da 

cobrança já foi reconhecida por este Tribunal. Agregou que o STF tem afirmado, reiteradamente, a 

inexistência de direito adquirido a não ser tributado. O ministro Gilmar Mendes aduziu haver risco 

na declaração de inconstitucionalidade, sem restrições, do art. 9º, porque poderia sinalizar a 

possibilidade de questionamentos em relação ao teto remuneratório constitucional e envolver 

dúvidas sobre sua sistemática. De acordo com o ministro, a remissão ao preceito do ADCT não 

simbolizaria sua restauração pelo constituinte derivado. O art. 9º é norma expletiva, a enfatizar a 

existência do limite imposto pelo art. 37, XI, da CF (6) e evitar que o teto seja superado. O ministro 

Edson Fachin reportou-se ao julgamento do RE 609.381 (Tema 480 da repercussão geral) e do RE 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo640.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo641.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2192089
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2224701
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2201913
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3843794&numeroProcesso=609381&classeProcesso=RE&numeroTema=480
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606.358 (Tema 257 da repercussão geral), com o intuito de salientar a desnecessidade de 

interpretação conforme. Assinalou que, na redação originária da CF, o teto remuneratório não 

poderia ser ultrapassado. Não há que se falar em direito adquirido à percepção de verbas em 

desacordo com o texto constitucional. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandowski, Ayres Britto, Celso de Mello e Cezar Peluso, que julgaram a pretensão procedente. 

Compreenderam que o poder constituinte de emenda não poderia ter determinado a aplicação do 

art. 17 do ADCT, que teria se exaurido, e asseveraram a afronta ao art. 60, § 4º, IV, da CF (6). O 

ministro Cezar Peluso alertou haver perigo de a Administração Pública utilizar o art. 17 do ADCT 

para desconhecer direitos adquiridos sob as garantias constitucionais vigentes. Além disso, não 

entreviu risco na declaração de inconstitucionalidade, porquanto o redutor incidiria por força de 

normas constitucionais permanentes vigentes, que não suscitam dúvidas. ADI 3133/DF, 

Informativo de Jurisprudência do STF nº 983, disponível em: 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%

E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2

%80%93%207 

 

5. Direito Processual  
5.1 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Citação por edital. Requisito. A não 

localização do responsável no endereço constate do Cadastro de Pessoal Física na Receita Federal 

(CPF) não é capaz de gerar, por si só, a presunção de que a pessoa se encontra em lugar desconhecido 

e incerto para justificar a notificação em edital em processo em TCU. Dever ser realizados outros 

procedimentos que permitam a conclusão de que foram efetuados significativos esforços para tentar 

localizar o responsável, a exemplo de pesquisas junto a cadastros de órgãos públicos (ex. 

departamento de trânsito) ou concessionárias de serviços público (ex. empresas de telefonia e de 

fornecimento de energia elétrica) ou mesmo pesquisa na internet, incluindo as redes sociais. Acórdão 

nº 1540/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 

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

5.2 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Empresa privada. 

Recuperação judicial. Poder Judiciário. Competência exclusiva. Não é possível ao TCU 

decretar medida cautelar de indisponibilidade de bens (art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992) de empresa 

em situação de recuperação judicial, em razão da indivisibilidade e da universalidade do juízo de 

recuperação judicial (Lei 11.101/2005), que tem competência exclusiva para promover medidas 

constritivas do patrimônio de empresa submetida a esse regime e para o qual, se for o caso, devem 

ser encaminhados, por intermédio da AGU, os pedidos de bloqueio de bens formulados pelo 

Tribunal para assegurar o ressarcimento dos danos ao erário em apuração. Acórdão nº 1563/2020, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 

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

5.3 Direito Processual. Indisponibilidade de bens. Abrangência. Sentença arbitral. O TCU 

pode decretar medida cautelar de indisponibilidade de bens (art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992) com 

base em condenação proferida em sentença arbitral, desde que o débito se refira a matéria de 

competência do Tribunal. Acórdão nº 1563/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, 

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

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3801073&numeroProcesso=606358&classeProcesso=RE&numeroTema=257
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2%80%93%207
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2%80%93%207
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo983.htm#ADI%20e%20%E2%80%9CReforma%20Constitucional%20da%20Previd%C3%AAncia%E2%80%9D%20%E2%80%93%207
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.101%2C%20DE%209%20DE%20FEVEREIRO%20DE%202005.&text=Regula%20a%20recupera%C3%A7%C3%A3o%20judicial%2C%20a,empre
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.4 Processual. Citação. Servidores. Meio eletrônico. Edital. Revelia. A citação pode ser 

enviada por meio eletrônico, em situações que a pessoa citada componha o quadro de servidores de 

algum órgão fiscalizado pelo Tribunal de Contas (art. 258, inciso III, Resolução 14/2007). 2. Após 

citação eletrônica, esgotado o prazo para apresentação de defesa, a nova citação será realizada por 

edital e publicada no Diário Oficial de Contas do TCE/ MT. 3. Após o decurso do prazo da citação 

por edital, sem a manifestação do interessado, será decretada a sua revelia para todos os efeitos (art. 

140, § 1º, Resolução 14/2007). Acórdão 20/2020-PC. Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 65, 

disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097671/BJ065_ABR_MAI_2020.pdf 

 

Servidores responsáveis pela organização: 
Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 
Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as 
decisões selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de 
contas estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de 
jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos 
Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
1.1.1 Licitação. Sanção Administrativa. Suspensão temporária. Ação preventiva. 

Encargos trabalhistas. Encargos sociais.  
1.1.2 Convênio. SUS. Débito. Desvio de objeto. Fundo Municipal de Saúde. Bloco de 

financiamento.  
1.1.3 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Experiência. 

Tempo. Justificativa. Serviços contínuos.  
1.1.4 Convênio. SUS. Desvio de finalidade. Desvio de objeto. Atenção básica. Posto de 

saúde. Qualificação. Ministério da Saúde. Competência.  
1.1.5 Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Equipamentos. Cotação.  
1.1.6 Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Referência. Preço global. Exceção. 

Preço unitário.  
1.1.7 É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 

especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota.  

1.1.8 Recurso de Agravo. Município de Maringá. Concorrência Pública nº 4/2020. 
Exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes. Possibilidade. Pelo desprovimento.  

1.1.9 Prestação de contas de transferência voluntária. Exercícios de 2010/2013. Suposta 
triangulação nos repasses do convênio principal que originou o presente termo de 
adesão analisada em autos próprios. Adesão do ente municipal no processo de 
registro de preço – “carona”. Falhas formais. Pela regularidade das contas, com 
ressalvas e recomendações.  

1.1.10 Representação da Lei nº 8.666/93. Irregularidades no edital. Exigência restritiva. 
Rede credenciada para serviços de cartão vale alimentação. Prazo exíguo. Suspensão 
do certame. Despacho nº 796/20- GCILB. 

1.1.11 Representação. Contratos de locação de terrenos para exploração de cascalho e de 
pedras destinados à manutenção de estradas e outras vias públicas. Inexistência de 
cálculos que permitam aferir as vantagens desses contratos em comparação com 
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contratos comuns de fornecimento. Procedência parcial da representação, com 
emissão de determinação. 

1.1.12 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. 
Repasse de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. 
Necessidade de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade 
do ordenador da despesa.  

1.1.13 Consulta. Dispensa de licitação em razão do valor. Limite aplicável aos consórcios. 
Intepretação restritiva. Impossibilidade de aplicação conjugada dos artigos 24, § 1º 
e 23, § 8º da Lei nº 8.666/93 para fixação da base de cálculo.  

1.1.14 Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-
operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (sub-itens 10.6, 
b e 10.6.1 do anexo VII – A da IN- Seges/MP DG 5/2017), lapso temporal em 
regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada 
fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão 
contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação do 
serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da 
sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra 
particularidade. 

1.1.15 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Vantajosidade. Deveres 
estabelecidos na Lei 8.666/93. 

1.1.16 Licitação. Habilitação. Qualificação técnica. Rede credenciada. Oficinas e 
prestadores de serviços de lavagem. 

1.1.17 Licitação. Preço de Referência. Tabela do fabricante. Outros parâmetros. Sobre 
preço. Subpreço. 

1.1.18 Revisão automática de valores na Ata de Registro de Preços pelo referencial contido 
na tabela de abrangência nacional do petróleo ANP – Impossibilidade – Exceção 
para produtos asfálticos derivados do petróleo – Possibilidade condicionada a 
pressupostos.  

1.1.19 Referendada Medida Cautelar que constatou irregularidades em edital de 
contratação de empresa para gerenciamento eletrônico da frota municipal. 

1.1.20 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Empresa subsidiária integral. 
Controle acionário. Transferência. Empresa controlada.  

1.1.21 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa.  
1.1.22 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo.  
1.1.23 Contrato. Retenção de Pagamentos. Decisão Cautelar. Possibilidade com Objetivo 

de Impedir Grave Lesão ao Erário.  
1.1.24 Parcelamento do Objeto. Ausência de Estudos Prévios. Falha Grave. Erro 

Grosseiro.  
1.1.25 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Comprovação de Parte das Despesas 

Realizadas. Necessidade de documentação hábil. Convenente que excuta 
diretamente  o objeto. Necessidade de possuir habilitação jurídica junto aos órgãos 
competentes. Registro no Estatuto Social em ramo de atividade compatível. 
Irregular com devolução.  

1.1.26 Prestação de Contas. Convênio. Transporte escolar. Laudo conclusivo genérico. 
Licitação. Ausência de nexo causal. Irregularidade com devolução parcial dos 
recursos.  
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1.1.27 Tomada de Contas. Convênio. Contrato de patrocínio. Execução financeira. 
Prestação de contas. Intempestividade. Multa. Nota fiscal. Cópia. Regularidade com 
ressalvas.  

1.1.28 Prestação de contas. Convênio. Evidenciação de impropriedade ou falta de natureza 
formal. Ausência de danos ao erário. Contas regulares com ressalva. Prescrição da 
pretensão punitiva.  

1.1.29 Representação. Possíveis irregularidades em pregão eletrônico. Revogação do 
certame. Perda do objeto. Arquivamento. Falhas identificadas. Ciência ao órgão 
representativo.   

1.1.30 Intempestividade na prestação de contas. Multa. Execução parcial do convênio. 
Saldo a recolher em aberto. Danos ao erário. Contas irregulares. Devolução. Multa 
pelo dano. Razoabilidade entre as retiradas na conta e os pagamentos efetuados. 
Execução parcial do objeto do convênio. Devolução apenas da parcela não 
executada. Indícios de fraude à licitação. Necessidade de encaminhamento ao MPE 
para apuração de ilícitos cíveis e penais.  

1.1.31 Tomada de Contas. Convênio. Danos ao erário. Contas irregulares. Glosa de 
valores. Responsabilidade solidária. Instauração. Aplicação de multa. Improbidade 
administrativa. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado.  

1.1.32 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Ato de gestão 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Dano ao erário. Contas irregulares. Glosa de 
valores. Aplicação de multas. Contas julgadas irregulares. Inabilitação para o 
exercício do cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual. 
Improbidade administrativa. Encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério 
Público do Estado.  

1.1.33 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Danos ao 
erário. Prescrição intercorrente. Irregularidade. Débito.  

1.1.34 Representação. Pregão eletrônico. Diligência. Inclusão de documento novo. 
Ilegalidade. Edital. Especificações técnicas. Proposta vencedora. Inobservância. 
Violação à ordem jurídica. Item com tecnologia obsoleta. Planejamento insuficiente. 
Manutenção dos efeitos dos atos impugnados. Peculiaridades do caso concreto. Lei 
de introdução às normas de direito brasileiro. Consequências práticas da decisão. 
Ponderação. Procedência parcial.  

1.1.35 Representação com pedido liminar. Inexistência de ilegalidade no curso do 
procedimento licitatório. Conhecimento e improvimento.  

1.1.36 Representação. Contrato administrativo. Medida cautelar inaudita altera pars. 
Suspensão do pagamento. Preenchimento dos requisitos. Fumus boni iuris. Periculum 
in mora. Deferimento. Alerta. Multa.  

1.1.37 É irregular a exigência de quitação anual em conselho profissional a ser comprovada 
na fase de habilitação, por não encontrar amparo legal e afrontar o disposto do 
artigo 30 da Lei nº 8.666. 

1.1.38 A vistoria ao local da prestação de serviço somente deve ser exigida quando for 
imprescritível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais.  

1.1.39 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Alienação. Empresa subsidiária 
integral. Controle acionário. Transferência. Empresa controlada.  

1.1.40 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa.  
1.1.41 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação.  
1.1.42 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo.  
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1.1.43 Consulta. Uso de veículo entre secretaria. Recursos vinculados. Finalidades diversas. 
Impossibilidade. Nota de empenho. Dotação e fonte do recurso prévios à execução 
de despesa. Compartilhamento. Bem adquirido. Recursos desvinculados ou 
convênio permitir.  

1.1.44 Recurso de Reconsideração. Publicidade institucional. Promoção pessoal. Multa. 
Ausência de novos elementos. Manutenção. Roteiro de viagem. Ausência de 
assinatura. Notas de empenho. Assinatura comprovada.  

1.1.45 Consulta. Conselheiro Municipal de Cultura. Participação em Edital como 
Proponente de Projeto. Impedimento. Lei Federal nº 8.666/93. Princípios de 
imparcialidade, isonomia e caráter competitivo da licitação.  

1.1.46 Consulta. Dispensa de Licitação. Consórcios Públicos. Percentual previsto no §1º 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Inaplicabilidade do disposto no § 8º do art. 23.  

1.1.47 Consulta. Microempresa. Empresa de pequeno porte. Contratação. Pré-
qualificação. Bens. Produtos. Procedimento excepcional.  

1.1.48 Recurso de Reconsideração. Município. Licitação. Contratação. Serviços de gestão 
contábil. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários. 
Ausência. Ampla pesquisa prévia de preços. Ausência. Tercerização. Serviço 
contábil habitual.   

1.1.49 Recurso de Reexame. Contrato administrativo. Regime de autorização. 
Determinação para realização de licitação. Possível anulação do contrato vigente. 
Ausência de citação da empresa interessada. Nulidade. Súmula 3 do STF. 
Provimento.  

1.1.50 Consulta. Hospitais. Atendimentos. Outros municípios. Cidadãos. Custeio. 
Contrapartida de outros municípios. Possibilidades e alternativas. Comissão 
Intergestores Bipartite. Convênio e contratos. Consórcio intermunicipal.  

1.1.51 Consulta. Saúde. Consórcio privado. Custeio público. Rateio de custos. 
Impossibilidade. Reforma de prejulgado.  

1.1.52 Recurso de Agravo. Contratações. Aquisições. Pandemia. Supervisão. Secretaria de 
Administração. Segregação de funções. Disponibilização na internet. Remessa ao 
TCE/SC das informações. Verificação do controle interno.  

1.1.53 Representação. Serviços médicos e odontológicos. Processo licitatório. Burla ao 
concurso público. Atividades típicas e permanentes. Irregularidade. Multa.  

1.1.54 Especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem 
ser adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a 
sua essencialidade para atender as necessidades do órgão ou da entidade contratante.  

1.1.55 Prestação de Contas de Convênio. Execução de despesas em desacordo com o 
plano de aplicação. Convalidação das despesas pelo órgão repassados. Regularidade. 
Movimentação financeira dos recursos em instituição bancária não oficial. 
Inobservância de norma legal e regulamentar. Ressalva. Recomendações. 
Cumprimento de norma legal ou expedida por este Tribunal de Contas é de 
observância obrigatória por todos os jurisdicionados, cujo cumprimento em 
eventos futuros será aferido nos respectivos processos de prestações de contas, não 
se aplicando as disposições do art. 267-A do Regimento Interno. Não acolhimento. 
Contas regulares com ressalva.  

1.1.56 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. 
Repasse de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. 
Necessidade de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade 
do ordenador de despesa.  
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1.1.57 Representação da Lei nº 8.666/93. Concorrência. Aquisição de kits escolares. 
Alegação de exiguidade do prazo para a apresentação de amostras. Inocorrência. 
Prazo razoável. Prejulgado nº 22. Improcedência.  

1.1.58 Representação da Lei nº 8.666/93. Licitação exclusiva para ME e EPP locais. 
Prejulgado nº 27 deste Tribunal. Improcedência da representação.  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Pessoal. Auxílio-saúde. Plano de saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. 
Consulta.   

1.2.2. Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.   
1.2.3. Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 

constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem remuneração, 
tenho em vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a 
Administração.  

1.2.4. Nas hipóteses em que há acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição 
da República dar-se-á de maneira individualizada, e não sobre o somatório de todos 
os valores percebidos pelo agente público.  

1.2.5. A adoção de modelo de vínculo profissional com a Administração é uma 
decorrência da aplicação de previsões constitucionais e legais para cada situação, e 
não uma opção livre do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa 
correspondente do cômputo dos gastos com pessoal.  

1.2.6. Admissão de pessoal. Município. Edital. Legalidade e registro. Determinação para 
que a entidade, nos próximos certames que promover: (a) passe a atribuir, nos 
editais de licitação, pontuação para titulação acadêmica dos profissionais e não 
somente a área relacionada a Recursos Humanos, mas também as especialidades  
relativas aos cargos a serem ofertados, de modo a aferir a qualificação técnica do 
licitant3e, nos termos do artigo 37, inciso II da CRFB e artigos 6º, inciso IX, e 14 
da Lei nº 8.666/1993; (b) passe a caminhar os documentos financeiros 
orçamentários, em conformidade com o previsto no artigo 11, III, alíneas “g”, “h” 
“l” e “j” da Instrução Normativa  nº 142/2018. Recomendação para que a entidade, 
nas contratações em processos de seleção pessoal, passe a observar no tempo de 
referência a necessidade de fornecimento de dados do processo de seleção em meio 
digital, para fins de registro nos sistemas informatizados na instituição e/ou 
TCEPR.  

1.2.7. Admissão de Pessoal. Universidade Federal de Ponta Grossa. Processo Seletivo 
Simplificado. Edital. Legalidade e registro. Recomendação para que a entidade 
passe a observar as “fases” de uma admissão, em sentido amplo: nomeação e 
consequente publicação do ato, posse e exercício.  

1.2.8. Denúncia. Alegação de acumulação remunerada de cargos públicos. Professora 
estadual e secretária municipal. Inocorrência. Compatibilidade de horário com o 
efetivo exercício das duas funções. Improcedência.  

1.2.9. Pessoal. Concurso Público. Taxa de inscrição diferenciada. Cargos de mesmo nível 
de escolaridade.  

1.2.10. Pessoal. Jornada de trabalho. Médicos. Controle de frequência. Desconto 
financeiro. 
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1.2.11. Pessoal. Remuneração. Gratificação. Concessão de incorporação. Previsão legal. 
Súmula 372 do TST.  

1.2.12. Suspensão do pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, 
por razão de difícil acesso ao local de trabalho na zona rural, em decorrência da 
calamidade pública da pandemia do coronavírus/COVID-19 – Possibilidade.  

1.2.13. Tomada de Contas Especial.- Ausência de formalização do pedido de concessão de 
diárias – Ocorrência de dano ao erário.  

1.2.14. Irregularidade na cessão de estagiários do município par Órgãos integrantes de 
outro Ente Federativo em desacordo com a Lei do Estágio.  

1.2.15. Vereadores. Subsídios. Base de Cálculo. Limite. Violação.  
1.2.16. Admissão de pessoal. Admissão servidor temporário. Exame de legalidade. Termo 

de ajustamento de conduta. Aditivo. Necessidade temporária de excepcional 
interesse público. Ocorrência. Registro deferido.  

1.2.17. Pedido de rescisão. Procuradoria Geral do Estado. Admissão de pessoal. Controle 
de legalidade. Possibilidade. Acumulação ilegal de cargos. Direito de opção. Não 
observância. Cessação de pagamentos. Supressão de meios de subsistência. 
Ausência de citação do servidor. Cerceamento direito ao contraditório e a ampla 
defesa. Princípio da dignidade da pessoa humana. Medida cautelar. Efeito 
suspensivo. Possibilidade.  

1.2.18. Admissão de Pessoal. Contratos de servidores temporários. Exame da legalidade. 
Competência constitucional do TCE-PA. Legalidade. Deferimento do registro.  

1.2.19. Admissão de Servidor Temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento 
de Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido.  

1.2.20. Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Professor especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. 
Deferimento excepcional do registro.  

1.2.21. Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento de registro.  

1.2.22. Exame de legalidade. Ato de admissão. Educação indígena. Vigia. Excepcional 
interesse público. Continuidade do serviço público.  

1.2.23. Admissão de pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Deferimento 
excepcional do registro.    

1.2.24. Admissão de servidor temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento de 
Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido.  

1.2.25. Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Professor especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. 
Deferimento excepcional do registro.  

1.2.26. Exame da legalidade. Ato de admissão. Professor para educação especial indígena. 
Excepcional interesse público. Continuidade do serviço público.  

1.2.27. Representação. Reajustes dos vencimentos dos servidores do poder executivo 
estadual. Aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do 
mandato do Chefe do Executivo (art. 21, parágrafo único, da LRF). Ato de revisão 
geral anual (art. 37, X). Irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88). 
Iniciativa privativa em cada caso. Revisão para a generalidade dos servidores de um 
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poder ou órgão. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos para revisão (art. 169, 
§ 1º, I e II, CF/88 c/c o art. 16, I, da LEF). 

1.2.28. Consulta. Atos de pessoal. Unificação de vínculos efeitos distintos. 
Impossibilidade. Repercussões na vida funcional vinculadas a cada cargo no qual o 
servidor ingressou. Inconstitucionalidade da norma municipal. Vício formal. Vício 
material.  

1.2.29. Consulta. Cumulação de cargos. Caso concreto. Não conhecimento. Remessa de 
prejulgados.  

1.2.30. Consulta. Servidor público. Desvio de função. Situação ilegal. Diferenças salariais. 
Indenização. Reconhecimento. Pagamento. Possibilidade. Situação excepcional, 
emergencial e temporária. Objetivo. Evitar a descontinuidade do serviço público. 
Prescrição.  

1.2.31. Consulta. Servidores efetivos. Carga horária. Aumento da lei. Proporcional 
incremento da remuneração. Possibilidade. Precedentes.  

1.2.32. Consulta. Servidores. Cargos. Funções acumuláveis. Acúmulo de remuneração. 
Teto remuneratório. Incidência individual para cada cargo. Decisões do STF. 
Repercussão geral.   

1.2.33. Consulta. Servidores. Horas extras. Base de cálculo. Reforma de prejulgado.  
1.2.34. Consulta. Vereadores. Ressarcimento. Diárias e combustível. Motivação pública e 

interesse local. Ato normativo próprio. Dotação orçamentária específica. Recursos 
disponíveis. Prestação de contas. Autorização prévia e formal do ordenador de 
despesas.  

1.2.35. Recurso de Reexame. Servidor. Agente Comunitário de Saúde. Contratação. 
Manutenção. Irregular. Contratação por associação privada. Processo seletivo. 
Ausência.  

1.2.36. Cargo público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão judicial. 
Indenização.  

1.2.37. Auxílio-saúde. Plano de Saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta.  
1.2.38. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.  
1.2.39.  

 
1.3 Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Agente político. Conduta omissiva. Hierarquia. Supervisão.   
1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de 

processo. Ação judicial. Repercussão geral. STF.  
1.3.3 Responsabilidade. Inimputabilidade. Requisito. Incapacidade. Transtorno mental. 

Decisão judicial.  
1.3.4 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. Improbidade administrativa. Dolo. 

STF. Repercussão geral.  
1.3.5 Responsabilidade. Débito. Desconsideração da personalidade jurídica. Gestor. 

Sócio.  
1.3.6 Tomada de Contas Extraordinária. Desvio de recursos de conta bancária de 

empresa contratada para prestação de serviço relativos ao SIM-AM. Inexecução do 
objeto contratual. Lesão ao Erário. Irregularidade das contas.  

1.3.7 Prestação de Contas Anual. Existência de créditos a receber vencidos no Ativo 
Circulante. Contas Regulares com Ressalvas. Multa.  
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1.3.8 Transferência voluntária municipal para OSCIP. Contabilização irregular de 
despesa com pessoal. Ausência de fiscalização. Ausência de documentos 
necessários à validação de despesas. Opinativos uniformes. Irregularidade. 
Restituição de valores. Responsabilidade solidária. Aplicação de multas.  

1.3.9 Denúncia – Desnecessidade de formulação de demanda junto ao TCEPR antes que 
seja acionado diretamente  a entidade jurisdicionada responsável  pela suposta 
irregularidade – Portal da transparência municipal que não atende às prescrições da 
Lei 12.527/11. Necessidade de maior detalhamento das informações – Procedência 
com expedição de determinação.  

1.3.10 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2017. Déficit financeiro na fonte 001 – 
recursos livres. Ausência de comprovação da Publicação do Relatório de Gestão 
Fiscal – RGF do Primeiro Semestre do exercício de 2017 e do Segundo Semestre 
do exercício de 2016. Atraso no envio de dados ao SIM/AM. Contas Irregulares. 
Aplicação de multas. Aposição de ressalvas.  

1.3.11 Prestação de Contas Anual. Exercício 2018. Ausência de indicação de servidor do 
quadro do Legislativo para composição da unidade seccional do Sistema de 
Controle Interno, conforme determina o art. 8ºda Lei Municipal nº 258/2007. 
Saneamento. Regular com ressalva.  

1.3.12 Responsabilidade. Controle de jornada de trabalho. Gestor público. Erro grosseiro.  
1.3.13 Responsabilidade. Envio de informações. Delegação. Gestor.  
1.3.14 Responsabilidade. Negligência na emissão de empenho prévio. Erro grosseiro. 

Gestor público.  
1.3.15 Recomendações sobre a distribuição de produtos destinados à alimentação escolar 

aos alunos da rede municipal de ensino no município goianos durante o período da 
pandemia da COVID19.  

1.3.16 Covid-19 e povos indígenas.  
1.3.17 Responsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada 

de contas especial. Fase interna.  
1.3.18 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. 

Quantificação. 
1.3.19 Prestação de contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos 

públicos estaduais. Comprovação da correta aplicação dos recursos. Contas 
regulares. Quitação aos responsáveis. Recomendações.  

1.3.20 O valor do dano ao erário – caso inferior ao estabelecido em decisão normativa – 
não obsta a instauração de tomada de contas especial, mas tão somente o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas.  

1.3.21 Reponsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada 
de contas especial. Fase interna.  

1.3.22 Município. Consulta. Controle interno próprio da Câmara Municipal. Análise da 
Constitucionalidade da lei municipal. Inviabilidade. Procedimento a ser adotado 
pelo órgão central do sistema de controle interno do município. Conhecimento.  

1.3.23 Consulta. Câmara Municipal. Sobra financeira. Reserva para construção de sede 
própria. Fundo especial para obra. Impossibilidade.  

1.3.24 Consulta. Escolas Municipais. Cartão corporativo. Despesas de pronto pagamento. 
Possibilidade. Contabilização.  
 

1.4 Concurso Público 
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1.4.1 Pessoal. Cargo Público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão Judicial. 

Indenização.   

1.4.2 Admissão de pessoal. Autarquia municipal. Concurso público. Extrapolação do 

limite de gastos com pessoal do Poder Executivo. Admissão em período de restrição 

imposto pela LRF. Exceção à regra do direito subjetivo à nomeação. Precedentes 

jurisprudenciais. Ato não convalidado pelo tempo. Negativa de registro. Condições 

especiais destacadas. Possibilidade de recontratação em caso de saneamento das 

finanças públicas. Determinações.  

1.4.3 Aproveitamento de servidores da extinta Minas Caixa e princípio do concurso 

público.  

 
2. Direito Constitucional  

2.1 Serviços Públicos de Saúde. Repasse de verba federal. Fiscalização externa realizada 
pelo Tribunal de Contas de União e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
Possibilidade.  

2.2 O custeio do serviço de iluminação pública, conforme previsto no art. 149-A da 
Constituição da República, abrange, também, a modernização, otimização, 
eficientização, expansão, operação e manutenção da rede municipal de iluminação.  

2.3 Destinação de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos e 
obediência ao teto constitucional.  

2.4 ABIN: Sistema Brasileiro de Inteligência e fornecimento de dados e de 
conhecimento específicos. 

2.5 Índices da caderneta de poupança e correção dos depósitos recursais.  
2.6    

 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  
3.1 Improbidade administrativa. Delação premiada e acordo de leniência. Institutos 

restritos à esfera penal. Inaplicabilidade das Lei ns. 8.884/1994 e 9.807/1999 no 
âmbito da ação de improbidade administrativa. Expressa vedação de transação e 
acordo, art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992.  

3.2 Recuperação judicial. Certidões negativas de débitos tributários. Exigência 
incompatível com a finalidade do instituto. Princípios da preservação da empresa e 
da função social. Aplicação do postulado da proporcionalidade. Interpretação 
sistemática da Lei n. 11.101/2005.  

3.3 A assinatura digital aposta quando da remessa do inteiro teor de leis e decretos com 
conteúdo financeiro é passível de delegação administrativa, mas não exime o Chefe 
do Poder Executivo Municipal da responsabilidade por divergência ou omissão 
apurada.  

3.4 Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 
limitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República.  

3.5 Os gastos do município com quaisquer espécies remuneratórias junto aos NASF 
integram a despesa total com pessoal, independente da sua origem, se próprios ou 
advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias.  

3.6 Compra do óleo básico e incidência do ICMS.  
3.7 Ação cautelar prévia à execução fiscal. Incidente processual. Condenação em 

honorários advocatícios. Inexistência.  
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3.8 Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital 
universitário. Mão de obra.  

3.9 Representação. Operação de crédito por antecipação de receita (ARO). Não 
caracterizada. Operação de crédito interna. Conformidade legal comprovada. 
Empréstimo. Finalidade legal. Objeto contratual. Compatibilidade confirmada. 

3.10 Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital 
universitário. Mão de obra.  

3.11 Consulta. Transação de crédito tributário. Principal, juros e multa. Renúncia parcial 
da receita. Reforma de prejulgados.  
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Aposentadoria por tempo de serviço. Trabalho rural antes de completar 12 anos de 
idade. Fato anterior à Lei n. 8.213/1991. Possibilidade de cômputo. Prevalência de 
realidade diante de regras positivadas proibitivas do trabalho do infante. 
Excepcionalidade.       

4.2 A disposição contida no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/19 tem como 
destinatários os empregados públicos, servidores submetidos ao regime jurídico 
celetista, razão pela qual não afeta o teor da Consulta n. 1031459.  

4.3 Aposentadoria. .Enquadramento de servente de Auxiliar Legislativo, nos termos da 
Lei Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional irregular: 
extinção do cargo de servente, correlação de competências e atribuições entre as 
duas carreiras, equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de 
ambos os cargos e não alteração do valor dos proventos. Situação aceita pelo 
Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Contas, conforme precedentes. 
Legalidade e registro.  

4.4 Aposentadoria. Enquadramento de Servente em cargo Auxiliar do Legislativo, nos 
termos da Lei Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional 
irregular: extinção do cargo de Servente, correlação de competências e atribuições 
entre duas carreiras, equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício 
de ambos os cargos e não alteração de valor dos proventos. Situação aceita pelo 
Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Contas, conforme precedentes. 
Legalidade e registro.  

4.5 Benefício por incapacidade. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Demora 
na implementação do benefício. Exercício de atividade remunerada pelo segurado. 
Necessidade de subsistência do segurado. Possibilidade de recebimento conjunto 
da renda do trabalho e das parcelas retroativas de benefício até a efetiva 
implementação.  

4.6 Previdência complementar. Restituição de contribuições indevidas. Existência de 
causa jurídica para as contribuições. Prazo prescricional decenal. Art. 205, caput, do 
CC/2002.  

4.7 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. 
Tempo de serviço.  

4.8 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade   
4.9 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. 
4.10 Cargos Comissionados. Cargos em Comissão. Incorporação na Inativação. 

Vedação Constitucional.  
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4.11 Cargo Efetivo. Remuneração. Vencimento Base. Acréscimos. Vantagens 
Transitórias.  

4.12 Aposentadoria voluntária. Exame da legalidade do ato. Ingresso na Administração 
Pública. Emprego Público. Regime Celetista transformado em estatutário mediante 
Lei nº 5.378/1987. Efetivação de servidor no regime estatutário. Direitos e 
garantias. Estabilidade e efetividade. Atos de movimentação funcional. 
Legitimidade. Advento da Lei Estadual nº 8.100/2015 e da Lei Complementar 
Estadual nº 106/2016. Segurança jurídica. Proteção da confiança legítima. Boa-fé. 
Razoabilidade. Prevalência. Precedentes TCEPA. Fundamentação legal e cálculos 
dos proventos corretos.  

4.13 Denúncia. Acumulação de proventos e pensão especial. Concedida aos ex-
governadores do Estado. Inconstitucionalidade do art. 305 da Constituição 
Estadual. ADIN 4552/DF. Cessação do pagamento. Perda do objeto.  

4.14 Aposentadoria. Concessão inicial. Art. 50 da Lei Estadual nº 6.969/2007. 
Provimento derivado de cargo público. Não ocorrência. Deferimento do registro. 
Reestruturação de cargos com idênticas atribuições. Princípio da Isonomia. 
Precedentes do STF.  

4.15 Consulta. Ministério Público do Estado do Pará. Preenchimento requisitos legais. 
Conhecimento. Questionamento acerca da incidência da contribuição 
previdenciária sobre parcelas que compõem o 13º salário.  

4.16 Aposentadoria. Ascensão funcional. Princípio constitucional do concurso público. 
Súmula vinculante nº 43. Violação. Denegação. Determinação.  

4.17 Aposentadoria. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Vinculação ao 
RPPS. Extenso lapso temporal. Baixa materialidade. Formalismo-valorativo. Prazo 
para julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria. Quinquênio. 
Entendimento do Supremo Tribunal Federal.   

4.18 Reforma “Ex Officio”. Incorporação de parcelas de caráter indenizatório. 
Decadência. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
Deferimento do registro.  

4.19 Reforma “Ex Officio”. Erro de fundamentos. Reforma por idade. Aplicação 
subsidiária da RES. 206/2007 do TCU. Anotação nos assentamentos funcionais do 
servidor. Princípio da Economia Processual. Incorporação de parcelas de caráter 
indenizatório. Decadência. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal 
Federal. Deferimento do registro.   

4.20 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. 
Tempo de serviço.  

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Irregularidade. Aposentadoria. 
Reforma (pessoal). Pensão.  

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. 
4.23 Consulta. RPPS. Requisitos EC nº 47/2005. Abono de permanência. Ausência de 

previsão legal. Ausência de previsão legal. Alterações EX nº 103/2019. Não 
aplicabilidade imediata aos Estados. Distrito Federal e Municípios. Vigência 
condicionada à ratificação.  

4.24 Consulta. Servidores. Motorista. CLT. Seguro de contratação obrigatória destinado 
à cobertura de morte natural. Reforma do prejulgado 1717. 

4.25 Consulta. Tribunal de Justiça. Aposentadoria. Requisitos. Tempo no cargo e na 
carreira. Enquadramento. Agente operacional de serviços diversos. Técnico 
auxiliar. Atribuições diversas. Súmula nº 1 do TCE/SC e prejulgados.  
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4.26 Recurso de Reconsideração. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 
Pagamento de Juros. Atraso. INSS. Despesa sem finalidade pública. Danos ao 
erário. Caracterização. Conhecer e dar provimento.  

4.27 Recurso de Reexame. Aposentadoria especial. Professor. Funções de Magistério. 
Delimitação. Secretaria escolar. Aposentadoria negada.  

4.28 Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de 
serviço.  

4.29 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Laudo. INSS. CLT. Certidão. 
Periculosidade. Penosidade.  

4.30 Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma 
(pessoal). Pensão.  

4.31 Ato sujeito a registro. Princípio da razoabilidade. Aposentadoria. Princípio da 
economia processual. Princípio da eficiência.  

4.32 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito.  
4.33 Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal.  
4.34 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. 

Ação judicial. Repercussão geral. STF.  

4.35  
 
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Determinação. Prorrogação de 

contrato. Direito subjetivo. Renovação de contrato.   

5.2 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Memorial. Instrução de processo. 

Relator. Poder discricionário.   

5.3 Recurso de Revista. Prescrição da pretensão executória do débito imposto pela 

Resolução nº 4461/95. Precedentes. Longo decurso de tempo decorrido desde a 

decisão deste Tribunal e a retomada dos procedimentos para a execução. Princípio 

da segurança jurídica. Aplicação. Não provimento do recurso.  

5.4 Ato jurídico perfeito e retroatividade de índices de atualização de preços 

5.5 Precatório: juros de mora e período compreendido entre a data da expedição e o 

efetivo pagamento  

5.6 Processual. Princípio da adstrição ou congruência. Aplicação no Tribunal de 

Contas. Princípio da Oficialidade. 

5.7 Processual. Prova testemunhal. Processos de controle externo. Aplicação do 

CPC. 

5.8 Processual. Representação. Arquivamento de processo. Anulação de certame 

licitatório.  

5.9 Processual. Representação. Revogação ou anulação de certame licitatório. Perda 

do objeto.  

5.10 Precatório ou RPV federais. Cancelamento. Art. 2º da Lei nº 13.463/2017. 

Pretensão de nova expedição. Prescritibilidade.  

5.11 Razões de Defesa. Faculdade. Não Atendimento. Multa descabida. Revelia.  

5.12 Recurso de Reconsideração. Provimento Parcial. Tomada de Contas Convênio. 

Prescrição da Pretensão Punitiva. Inocorrência. Ausência de Dano.  
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5.13 Recurso de Reconsideração. Laudo de execução física do objeto. Emissão 

extemporânea. Conhecimento e não provimento.  

5.14 Pedido de Rescisão. Tempestividade. Pressupostos de admissibilidade atendidos. 

Violação literal de dispositivos de lei. Ofensas aos princípios do contraditório e 

ampla defesa. Citação encaminhada a endereço incorreto. Nulidade parcial do 

julgamento.  

5.15 Pedido de Rescisão. Tutela Cautelar. Efeito suspensivo. Periculum in mora. Fumus 

boni iuris. Presentes. Acórdão 58.272. Efeito suspensivo concedido. 

5.16 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. 

Irregularidade. Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 

repassados. Débito. Multas. Prescrição da Pretensão Punitiva. Intercorrente. 

Analogia com a Lei nº 9.873/99. Baixa materialidade.   

5.17 Recurso de reconsideração. Tomada de Contas. Regularidade com ressalva.  

5.18 Reversão. Ausência de registro da reforma pretérita. Extinção do feito sem 

julgamento do mérito.  

5.19 Representação. Pedido de medida cautelar. SEDEME. Comissão de Política de 

Desenvolvimento Socioeconômico. SEFA. Procedimentos adotados na 

concessão de benefícios fiscais e financeiros. Pressupostos para a concessão da 

cautelar requerida não estão configurados nos autos.  

5.20 Prestação de contas. Convênio. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão 

punitiva. Ocorrência. Ausência de cotação prévia de preços. Grave infração à 

norma legal. Nexo causal parcial entre recursos conveniais e despesas. 

Irregularidade das contas. Débito parcial.  

5.21 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Julgamento regular. 

Alegações recursais pela irregularidade. Ausência de comprovação da execução 

do objeto e nexo de causalidade.  Contrarrazões. Preliminar.  Nulidade pela 

ausência de intimação do agravo. Preliminar. Nulidade pela ausência de intimação 

do agravo. Preliminar acolhida. Declaração de nulidade.  

5.22 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Defensor constituído. Advogado. 

Opção.  

5.23 Embargos de Declaração. Causas de oponibilidade. Ausência do nome do 

procurador na publicação da pauta de julgamento. Nulidade verificada.  

5.24 Recurso. Pagamento superveniente. Aceitação tácita da decisão. Ato de 

incompatibilidade com recurso. Lei Complementar nº 588/2013. Multas. 

Incidência da regra de transição. Fluência do prazo. Baixa das multas. Danos ao 

erário. Inaplicabilidade.  

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 14 de 125 

1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Sanção Administrativa. Suspensão temporária. Ação preventiva. Encargos 
trabalhistas. Encargos sociais. É irregular a desclassificação de licitante, como medida 
preventiva ou de prudência, em razão da existência de penalidade de suspensão temporária 
prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, que lhe foi aplicada por outro órgão ou entidade 
da Administração Pública pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Os 
efeitos dessa penalidade restringem-se à participação em licitações junto ao ente que imputou a 
sanção. Acórdão nº 1757/20 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.2 Convênio. SUS. Débito. Desvio de objeto. Fundo Municipal de Saúde. Bloco de 
financiamento. As despesas de natureza tipicamente administrativa de secretaria municipal de 
saúde não podem ser arcadas com recursos do Piso de Atenção Básica (PAB), pois a utilização 
desses recursos deve ser restrita às ações e aos serviços de saúde vinculados diretamente ao 
atendimento da população. Acórdão nº 7145/20 – Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 318, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.3 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Experiência. Tempo. 
Justificativa. Serviços contínuos. Em licitações de serviços continuados, para fins de 
qualificação técnico-operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos 
(subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso temporal em 
regra superior ao prazo inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada 
em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso 
indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades 
específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou 
qualquer outra particularidade. Acórdão nº 7164/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.4 Convênio. SUS. Desvio de finalidade. Desvio de objeto. Atenção básica. Posto de saúde. 
Qualificação. Ministério da Saúde. Competência. No caso de não aplicação regular dos 
recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde transferidos aos estados, 
Distrito Federal e municípios, compete ao Ministério da Saúde adotar as seguintes alternativas: 
buscar a devolução dos recursos prevista na regulamentação do programa (art. 99, inciso I, da 
Portaria de Consolidação MS 6/2017); esgotar as medidas administrativas de trata o art. 23, § 1º, 
do Decreto 7.827/2012, com vistas a realocação de recursos do próprio ente beneficiário para o 
cumprimento do objeto acordado; instaurar tomada de contas especial, caso não obtenha êxito 
ao aplicar as alternativas anteriores. Acórdão nº 1833/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
319, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.5 Licitação. Orçamento estimativo. Elaboração. Equipamentos. Cotação. Na elaboração de 
orçamento estimativo para equipamentos a serem fornecidos em mercado restrito, devem ser 
adotados os valores decorrentes das cotações mínimas. As médias ou medianas de cotações de 
preços devem ser empregadas apenas em condições de mercado competitivo. Acórdão nº 
1850/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.6 Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Referência. Preço global. Exceção. Preço 
unitário. O juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da 
proposta, no entanto, admite exceções quando os itens impugnados possuem custo total 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/anexo-in5-2017
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7827.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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materialmente relevante e são essenciais para a boa execução do objeto licitado, devendo a 
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta (art. 
48, inciso II e § 1º, alínea “b”, da Lei 8.666/1993). Acórdão nº 1850/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.7 É possível, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, a contratação de empresa 
especializada para o gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota. Trata-se de consulta encaminhada 
por chefe do Poder Executivo, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “É lícita a 
contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal, ficando a cargo da empresa 
contratada a aquisição de combustíveis, peças para manutenção etc.?” Acerca do tema, o 
conselheiro-relator Cláudio Couto Terrão, inicialmente, esclareceu que o modelo do 
gerenciamento de frota, nos termos postos pelo consulente, sugere a adoção do sistema de 
quarteirização. Esse modelo consiste, basicamente, na contratação de uma empresa especializada, 
usualmente denominada gerenciadora, que assumirá a coordenação dos contratos de 
terceirização, em vigor ou que vierem a ser pactuados, no âmbito da Administração Pública, e 
que, em regra, se encarregará da escolha e contratação daqueles que irão fornecer e/ou prestar 
os serviços demandados à Administração, os quais integrarão sua rede credenciada. No caso em 
tela, a Administração Pública celebrará contrato com empresa privada especializada para 
gerenciar o fornecimento de combustíveis e a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
oficiais, incumbindo-se, ainda, do provimento de peças, acessórios, mão de obra e transporte por 
guincho. Acentuou que, além de prevenir o inchaço da estrutura interna da Administração 
Pública, a quarteirização visa aperfeiçoar a gestão dos contratos, agregando eficiência e 
conferindo maior agilidade à prestação dos serviços a partir da especialização de atividades, na 
linha do que propõem as sucessivas reformas por que tem passado o Estado. Ressaltou, nesse 
sentido, o Acórdão n. 2.731/2009, de relatoria do ministro Marcos Bemquerer Costa do Tribunal 
de Contas da União e a decisão proferida pela Primeira Câmara desta Corte de Contas nos autos 
da Denúncia n. 944502, de relatoria do conselheiro José Alves Viana, ambos admitindo a adoção 
da quarteirização na seara pública sem maiores digressões. Com efeito, dentro do atual contexto, 
afirmou que a contratação de empresa para gerenciamento da frota municipal é uma alternativa 
perfeitamente compatível com as normas que regem a Administração Pública, alinhada às 
tendências de descentralização das atividades estatais, estando a escolha do sistema pelo qual se 
dará a prestação dos serviços na esfera da discricionariedade do gestor público, a quem caberá 
decidir, motivadamente, qual modelo é mais conveniente e oportuno para as necessidades do 
caso concreto. Ponderou, entretanto, que o fato de se tratar de decisão discricionária não 
desincumbe o administrador público da justificativa técnica da contratação, na qual deverá 
demonstrar, além de todos os requisitos habituais, os elementos que indiquem a vantajosidade 
do modelo adotado. Destacou ainda que se torna imprescindível, neste caso, que o procedimento 
licitatório seja instruído com estudos técnicos, demonstrativos de preços e planilhas comparativas 
que expressem as vantagens operacionais e o aprimoramento ocasionado pela adoção do modelo 
de gestão de frota, tais como, o ganho de qualidade de gestão, a padronização dos serviços 
prestados, a agilidade no atendimento das demandas, a pronta disponibilidade dos veículos 
oficiais em condições de trafegabilidade e a redução do uso de suprimentos de fundos. Outro 
ponto levantado pela relatoria foi a necessidade de constar também, na justificativa da 
contratação, as razões de ordem técnica e econômica que levaram o gestor público a licitar, de 
forma conjunta, os serviços de gerenciamento de abastecimento de frota e de gerenciamento da 
manutenção veicular, uma vez que a reunião em lote único de serviços com atributos distintos 
pode restringir a competitividade do certame e frustrar a obtenção da melhor proposta pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2731%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=641fc090-a756-11ea-a89b-cb9c063b9ca9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944502
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Administração, o que representa afronta ao comando do art. 23, § 1º, c/c art. 3º, § 1º, ambos, 
da Lei n. 8.666/93. Desta feita, observou que, como, na contratação pelo novo modelo, há dois 
serviços distintos sendo licitados em uma mesma ocasião (gerenciamento e 
abastecimento/manutenção veicular), a competitividade deverá incidir sobre ambos, o que repele 
a utilização do critério “menor taxa de administração” como única forma de seleção de propostas, 
pelo simples fato de que, nesse caso, somente a melhor proposta para o gerenciamento estaria 
sendo eleita, ficando sem parâmetros os demais serviços pretendidos. Sugeriu, assim, dentre os 
critérios de julgamento de proposta que permitem o alcance da competitividade frente aos outros 
serviços licitados, o “maior percentual de desconto” sobre os valores das peças e combustíveis 
ou o “menor valor de mão de obra (hora/homem)” para os serviços de manutenção. Outrossim, 
salientou a necessidade de atenção à exigência de rede credenciada, seja com relação ao volume 
de estabelecimentos demandado, seja no tocante à etapa do procedimento licitatório em que tal 
exigência é realizada, para não se incorrer em violação ao princípio da competitividade, posto que 
a demanda por uma extensa rede de estabelecimentos poderia afastar potenciais interessados no 
certame. Considerou ser de suma importância a adequada ponderação entre o que é necessário 
para atendimento da necessidade pública e a ampliação da competitividade, uma vez que 
empresas que não contassem, previamente, com uma rede credenciada de grande porte, 
disseminada em localidades diversas, poderiam deixar de participar da licitação. Advertiu, por 
derradeiro, que a apresentação da rede credenciada à empresa interessada em prestar serviços não 
pode ser exigida antes do momento da celebração do contrato, conforme entendimento 
assentado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 307/2011, de relatoria do Ministro-
Substituto Augusto Sherman. O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal 
Pleno, que fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: “é possível, 
observadas as disposições da Lei n. 8.666/93, a contratação de empresa especializada para o 
gerenciamento do fornecimento de combustível e da manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos que compõem a frota, incluindo o provimento de peças, acessórios, mão de obra etc., 
desde que essa opção esteja devidamente justificada na fase de planejamento, demonstrando 
tecnicamente a viabilidade, a economicidade e a vantajosidade de sua adoção para o caso 
concreto.” Consulta n. 1066820, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível 
em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.8 Recurso de Agravo. Município de Maringá. Concorrência Pública nº 4/2020. Exigência 
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes. Possibilidade. Pelo desprovimento. Cinge-se a controvérsia à 
reanálise do pleito cautelar com o fim de suspender a Concorrência nº. 004/2020, do 
MUNICÍPIO DE MARINGÁ, que tem como objeto "a contratação de empresa de 
engenharia/arquitetura para a execução de obra de ampliação dos blocos B e D do Hospital Municipal de 
Maringá, de acordo com as condições e especificações contidas no Edital e em seu Anexo I". Quanto à 
comprovação de acervo técnico no caso em questão, o edital é claro ao exigi-lo para as parcelas 
de maior relevância técnica e de maior valor da obra. Nota-se, portanto, que houve observância 
integral à Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União, que entende ser possível a exigência 
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes. Considerando que a obra a ser executada é a ampliação de um hospital, mostra-se 
razoável a exigência de acervo técnico de execução de edificação de saúde, motivo pelo qual 
mantém-se o não recebimento da Representação quanto a esse ponto. Processo nº 312555/16, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-
2020/329580/area/242  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A307%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=d7e4a8c0-a75f-11ea-8649-93b72a90eef9
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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1.1.9 Prestação de contas de transferência voluntária. Exercícios de 2010/2013. Suposta 
triangulação nos repasses do convênio principal que originou o presente termo de adesão 
analisada em autos próprios. Adesão do ente municipal no processo de registro de preço 
– “carona”. Falhas formais. Pela regularidade das contas, com ressalvas e 
recomendações. Conforme manifestações no processo, devem ser julgadas regulares com 
ressalvas as presentes contas de transferência voluntária. Inicialmente, quanto às irregularidades 
relativas à triangulação do convênio formada pelo órgão repassador dos recursos, Secretaria 
do Estado da Saúde, Paranacidade e vários municípios do território paranaense, como bem 
anotado pela Unidade Técnica, a metodologia adotada pelo Estado no repasse dos recursos 
estaduais aos municípios para a implantação do programa está sendo tratada no processo nº 
244620/11, referente ao Termo de Convênio nº 05/2010. Assim, os aspectos relativos à 
legalidade e legitimidade do mecanismo de transferência, denominado "triangulação", bem como 
eventuais prejuízos causados, serão exclusivamente tratados no referido processo, que originou 
os repasses posteriores aos municípios que aderiram ao programa, razão pela qual acompanho a 
Unidade Técnica e deixo de analisar nos presentes autos as referidas peculiaridades que 
antecederam a assinatura do presente Termo de Adesão, limitando-se a presente análise aos 
recursos repassados ao Município de Nova Cantu. Em relação a questão da adesão do ente 
municipal no processo de registro de preço realizado pelo Estado do Paraná, acompanho os 
pareceres uniformes pela ressalva do item, considerando que se trata de procedimento realizado 
no ano de 2010, bem como, "o Acórdão nº. 986/115, que deu base ao presente apontamento, foi publicado 
apenas em junho de 2011, ou seja, após a celebração da transferência e da utilização do sistema do "carona" pelos 
municípios que aderiram ao convênio nº. 03/2010, acompanho os pareceres uniformes pela ressalva do item", tal 
como apontado na Instrução nº 6666/14 da Unidade Técnica (peça nº 85, fl. 05). Processo nº 
452265/11, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.1.10 Representação da Lei nº 8.666/93. Irregularidades no edital. Exigência restritiva. Rede 
credenciada para serviços de cartão vale alimentação. Prazo exíguo. Suspensão do 
certame. Despacho nº 796/20- GCILB. Em juízo de cognição sumária, típico desta fase 
processual, observo que a exigência prevista no subitem 16 do edital parece conter restrição 
desarrazoada, capaz de restringir a competitividade do certame. Parece que a Administração 
Pública possui a faculdade de exigir a apresentação de rede credenciada de estabelecimentos 
comerciais, como forma de resguardar uma boa contratação para municipalidade. Contudo, 
entende-se que a apresentação de empresas credenciadas pelo licitante não deve ocorrer no 
momento da apresentação das propostas, e sim no momento da contratação, após prazo razoável. 
No presente caso, o prazo de 3 (três) dias para credenciar 88 (oitenta e oito) estabelecimentos em 
4 (quatro) diferentes municípios parece realmente exíguo, além de desarrazoado e capaz de 
frustrar a competitividade do certame. Feitas estas colocações, entendo prudente o recebimento 
da Representação, a fim de perquirir se há irregularidade/ilegalidade no conteúdo da cláusula 
"16". Compulsando os autos verifica-se o preenchimento dos requisitos autorizadores da 
concessão da medida cautelar pleiteada. Processo nº 370091/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 80, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1 

1.1.11 Representação. Contratos de locação de terrenos para exploração de cascalho e de pedras 
destinados à manutenção de estradas e outras vias públicas. Inexistência de cálculos que 
permitam aferir as vantagens desses contratos em comparação com contratos comuns de 
fornecimento. Procedência parcial da representação, com emissão de determinação. 
Verifica-se que os representados, em contraditório, não apresentaram argumentos suficientes 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
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para justificar a existência dessa forma de contrato, e sua eventual vantajosidade, nos quais o 
Município efetua pagamentos contínuos aos proprietários dos terrenos onde se localizam as 
cascalheiras e pedreiras, para que possam extrair o cascalho quando se fizer necessário. Consoante 
bem sustentou a unidade técnica, a "licitude desses contratos é questionável, pois o Município 
paga continuamente pelas cascalheiras e pedreiras, por meio de contrato de locação dos terrenos 
para se utilizar do produto somente quando necessário, quando o mais razoável seria um contrato 
comum de fornecimento de cascalho e pedra", no qual estaria estipulada a quantidade de cascalho 
utilizada, o valor da tonelada, dentre outras informações relevantes. Caberia ao Município 
elaborar planilha comparativa entre a atual forma de contratação adotada e o contrato de 
fornecimento comum, atestando a vantajosidade daquele, o que não foi feito. Pela emissão de 
determinação ao Município para que somente renove os contratos de fornecimento de cascalho 
e de pedra, nos moldes dos que hoje existem, após providenciar a elaboração da planilha de custos 
que aponte tecnicamente que a solução atualmente adotada é mais vantajosa ao Município do 
que celebração de contrato comum de fornecimento de cascalho e pedra. Processo nº 217510/19, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.1.12 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. Repasse 
de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. Necessidade 
de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade do ordenador da 
despesa. Entende-se que a presente consulta deve ser respondida nos seguintes termos: "na 
hipótese em que uma sociedade de economia mista repassa recursos para uma autarquia, a 
execução das despesas do convênio firmado deverá respeitar o regramento orçamentário e 
jurídico da autarquia, pessoa jurídica de direito público. Conclui-se, ainda, pela irregularidade de 
despesas pagas sem empenho prévio, nos termos do artigo 60 da Lei 4.320/64. A 
responsabilidade pelo procedimento contrário às leis de regência é do ordenador de despesa, a 
quem compete autorizar liquidação desde que preenchidos os requisitos do art. 62 da Lei 
4.320/64[...]. Por fim, ainda que a temática concernente ao dever de prestação de contas não 
integre os quesitos submetidos ao exame deste Tribunal, mostra-se valioso reproduzir o alerta 
lançado pelo Parquet de Contas no sentido de que, independentemente da sua natureza jurídica 
(se de direito público ou privado), "todo órgão ou entidade que receber recursos públicos por 
meio de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, estará sujeito a prestar contas da 
sua boa e regular aplicação [...]". Processo nº 332920/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 80, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1  

1.1.13 Consulta. Dispensa de licitação em razão do valor. Limite aplicável aos consórcios. 
Intepretação restritiva. Impossibilidade de aplicação conjugada dos artigos 24, § 1º e 23, 
§ 8º da Lei nº 8.666/93 para fixação da base de cálculo. A presente consulta deve ser 
respondida no sentido de que o limite imposto aos consórcios para fins de dispensa de licitação 
em razão do valor é aquele obtido a partir da aplicação do percentual de 20%, previsto no §1° do 
artigo 24 da Lei de Licitações, sobre as bases de cálculo indicadas nos incisos I e II, ou seja, sobre 
os valores estabelecidos no artigo 23, incisos I e II, ambos em suas alíneas "a" (valores esses que 
foram atualizados por ocasião do Decreto n.° 9.412/18), não sendo possível a aplicação do §8° 
do mesmo artigo 23 para fins de majorar tais bases de cálculo, dada a ausência de previsão legal. 
Processo nº 153864/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 
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1.1.14 Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a 
exigência de experiência anterior mínima de três anos (sub-itens 10.6, b e 10.6.1 do anexo 
VII – A da IN- Seges/MP DG 5/2017), lapso temporal em regra superior ao prazo inicial 
do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e 
na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável 
para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas 
do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer 
outra particularidade. Representação formulada ao TCU por sociedade empresária apontou 
possível irregularidade no Pregão Eletrônico 55/2019, realizado pela Fundação Universidade do 
Amazonas (FUA) com vistas à contratação de empresa especializada em “serviços de higienização 
e limpeza hospitalar, com a mão de obra exclusiva para atender às necessidades do Hospital 
Universitário Getúlio Vargas (HUGV)”. De acordo com a representante, a irregularidade 
consistia na exigência, contida no edital, de “período não inferior a 3 (três) anos de experiência 
na execução do objeto licitado, como requisito de qualificação técnica, sem o correspondente 
estudo prévio justificativo”. A unidade técnica destacou que a reiterada exigência da comprovação 
de experiência anterior por prazo não inferior a três anos, ainda que para contratos com lapso 
inicial inferior, teria levado o TCU a prolatar o Acórdão 2870/2018-Plenário, deixando assente 
que essa exigência deveria estar devidamente fundamentada a partir de estudos prévios à licitação 
e da experiência pretérita da instituição contratante, que indicassem ser esse lapso indispensável 
para assegurar a prestação dos serviços em conformidade com as necessidades específicas da 
instituição, por força da essencialidade, dos quantitativos, do risco e da complexidade. A unidade 
instrutiva aduziu ainda que, a despeito do elevado número de participantes no certame (quarenta 
e dois), tendendo a indicar a ausência de restrição à competitividade, duas licitantes teriam sido 
inabilitadas pelo não cumprimento da aludida exigência, e que a proposta de preço de uma delas 
teria sido 14,29% inferior à proposta da licitante vencedora, ao passo que o preço ofertado pela 
outra (empresa representante) fora 1,62% inferior ao da contratada. Apesar disso, propôs não 
fosse determinada a anulação do certame, ou, até mesmo, a eventual proibição de prorrogação 
do contrato, bastando a ciência da irregularidade verificada, em face das seguintes circunstâncias: 
“(i) o objeto licitado compreenderia a prestação de serviço essencial ao funcionamento das 
atividades da instituição; (ii) o resultado do certame, sem a referida exigência, tenderia a também 
ter resultado na inabilitação daquelas duas empresas; (iii) a aludida exigência para a qualificação 
técnico-operacional em prol da contratação do serviço continuado estaria indicada no Anexo VII 
– A (item 10.6, “b”) da IN nº 5, de 2017, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão; e (iv) a jurisprudência do TCU teria sido recentemente firmada, a partir de 2018”. Em 
seu voto, o relator concordou com a proposta de ciência à universidade, mas divergiu quanto à 
possibilidade de prorrogação do contrato. O relator entendeu que o Tribunal deveria, 
adicionalmente, determinar a não prorrogação do contrato, diante da evidente ausência de 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, ressaltando que “o TCU não 
necessitaria de promover a prévia oitiva da eventual contratada, até porque a correspondente 
empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato 
público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação 
contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública”, sem prejuízo, 
todavia, “de permitir essa superveniente prorrogação contratual a partir da correspondente 
aceitação pela referida empresa em prol da redução dos preços e da efetiva redução, assim, desse 
inadequado excedente de 14,29%, atendendo, por conseguinte, aos princípios da economicidade 
e da busca da proposta mais vantajosa para a administração pública”. Assim sendo, nos termos 
da proposta do relator, o colegiado decidiu expedir determinação à FUA no sentido de a entidade 
abster-se de “promover a prorrogação do subsequente contrato público derivado do aludido 
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Pregão Eletrônico nº 55/2019”, firmado com a vencedora do mencionado certame, “diante da 
evidente ausência de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, já que, 
sob o valor de R$ 5.326.000,00, a proposta” de uma das empresas inabilitadas “seria 14,29% 
inferior à proposta da licitante vencedora, sob o valor aí de R$ 6.087.180,26”, sem prejuízo, 
todavia, “de permitir essa superveniente prorrogação contratual a partir da correspondente 
aceitação pela vencedora em prol da redução dos preços e da efetiva redução, assim, desse 
inadequado excedente de 14,29%”. Além disso, o colegiado decidiu dar ciência à FUA para que, 
em futuros certames, abstenha-se “de exigir a comprovação de experiência pelos licitantes na 
execução do objeto licitado pelo prazo não inferior a 3 (três) anos, quando o prazo inicial do 
contrato a ser firmado for de 12 (doze) meses, sem a devida apresentação, para tanto, de 
percuciente justificativa técnica fundamentada a partir de estudos prévios à licitação e da 
experiência pretérita da instituição contratante, devendo indicar ser esse lapso indispensável para 
assegurar a prestação dos serviços em conformidade com as necessidades específicas da 
instituição, por força da essencialidade, dos quantitativos, do risco e da complexidade, além das 
demais particularidades, ante a necessária observância dos princípios administrativos da 
razoabilidade, da competitividade no certame e da seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, além da observância à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 
2.870/2018 e 2.785/2019, do Plenário, e do Acórdão 14.951/2018, da 1ª Câmara”. Acórdão 
7164/2020 Segunda Câmara, Informativo de Licitação e Contratos do TCU nº 395, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.15 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Vantajosidade. Deveres estabelecidos na 
Lei 8.666/93. A contratação por adesão à Ata de Registro de Preços (carona) somente será 
admitida se demonstrada a vantajosidade para a Administração Pública (art. 3º, caput, Lei 
8.666/1993). A justificativa dessa vantajosidade somente será devidamente fundamentada se 
houver demonstração da compatibilidade qualitativa e quantitativa entre a contratação pelo 
“órgão gerenciador” e a necessidade real do “órgão não participante”. 2.  A “carona” não pode 
servir de pretexto para que a Administração Pública se descuide dos demais deveres estabelecidos 
pela Lei 8.666/1993, dentre eles a obrigação de definir corretamente o objeto a ser contratado 
por meio da realização de estudos técnicos preliminares e da consequente elaboração do projeto 
básico, pressupostos inafastáveis no caso de contratação de obras ou serviços, conforme o artigo 
6º, inciso IX, c/c artigo 7º, § 2º, inciso I, da Lei de Licitações. Acórdão nº149/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.1.16 Licitação. Habilitação. Qualificação técnica. Rede credenciada. Oficinas e prestadores 
de serviços de lavagem. O momento adequado para a exigência licitatória de comprovação de 
rede credenciada de oficinas mecânicas e de prestadores de serviços de lavagem automotiva não 
é o da fase de habilitação, mas, sim, o da fase de contratação da licitante vencedora, sob pena de 
ferir o princípio da competitividade, uma vez que pode acarretar ônus desnecessário aos licitantes. 
Deve-se conceder à vencedora da licitação prazo razoável para tal comprovação. Processo nº 
14.595-5/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.1.17 Licitação. Preço de Referência. Tabela do fabricante. Outros parâmetros. Sobrepreço. 
Subpreço. A utilização da tabela referencial do fabricante, como único parâmetro para aferição 
do preço máximo para contratação de serviços licitados, atenta contra o princípio da 
economicidade, sendo necessária a utilização por parte de Administração Pública de outros 
parâmetros de controle e procedimentos de verificação de preços praticáveis no mercado, 
visando a proporcionar maior segurança e economia.  2. O uso de tabela do fabricante como 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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único parâmetro de preços apresenta riscos, uma vez que os valores orçados podem ser muito 
superiores ao efetivamente contratado, e, além disso, há o risco de ocorrer o chamado “jogo de 
planilhas”, que consiste na apresentação de uma proposta com alguns itens com preços abaixo 
do mercado (subpreço) e outros com valores acima dos praticados no mercado (sobrepreço), mas 
que, de forma global, apresenta valores menores, não espelhando a realidade e podendo ocasionar 
dano ao erário caso se utilize quantidade maior dos itens com sobrepreço ou quantias menores 
dos itens com subpreço. 

1.1.18 Revisão automática de valores na Ata de Registro de Preços pelo referencial contido na 
tabela de abrangência nacional do petróleo ANP – Impossibilidade – Exceção para 
produtos asfálticos derivados do petróleo – Possibilidade condicionada a pressupostos. 
Foi formulada a seguinte Consulta a este Tribunal: (1) é possível adequar os valores registrados 
nas Atas de Registro de Preços a cada três meses durante a sua vigência, mediante provocação 
do licitante, utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela ANP para os produtos 
derivados do petróleo, veiculados trimestralmente? (2) havendo possibilidade, qual é o 
instrumento adequado para promover essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser 
realizada? Em preliminar, o Relator conheceu da Consulta, ainda que carente do parecer da 
assessoria técnica ou jurídica do Consulente, entendendo que a inobservância do requisito formal 
não seria óbice para a extinção processual sem resolução do mérito, sob pena de lesar o princípio 
da primazia do mérito, nos termos do § 6º do artigo 282 e § 2º do artigo 488 do NCPC. No que 
se refere ao item (1), o Relator afirmou ser impossível a revisão automática pela simples variação 
dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, já que a legislação de regência (alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/13) permite a revisão de preço nos 
casos de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando a alea econômica extraordinária e extracontratual. Esclareceu que não 
é possível fixar periodicidade exata para tal alteração. Assim, quando a precificação for superior 
às práticas mercadológicas, por mero motivo superveniente, o órgão gerenciador deverá negociar 
a redução dos preços aos valores praticados no mercado ou o ente municipal deverá negociar 
com os demais participantes da licitação originária, observada a ordem classificatória. Contudo, 
prevê-se uma exceção para os produtos asfálticos derivados do petróleo, aos quais se admite a 
revisão da precificação acima do valor mercadológico por sua categorização como produto 
regulado pelo mercado, desde que se atendido, cumulativamente, todos esses pressupostos: (a) 
ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, 
posteriores à assinatura da ata de registo de preços; (b) elevação dos encargos ao particular; (c) 
vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos encargos da empresa; (d) 
inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de registro de preços, que assuma 
o preço originalmente registrado. Em resposta ao questionamento (2), declarou que o 
instrumento adequado para formalizar a alteração dos preços unitários registrados em Ata de 
Registro de Preços é o aditamento, devendo ser seguido o rito processual para a sua celebração, 
estabelecido no art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93. Ao final, encampou os posicionamentos das 
Secretarias Especializadas e do Ministério Público de Contas em suas razões de decidir e ressaltou 
que em todos os casos citados é necessário o acompanhamento do órgão de controle, sendo 
obrigatórias as renegociações dos preços registrados decorrentes das expressivas alterações do 
mercado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00009/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 
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1.1.19 Referendada Medida Cautelar que constatou irregularidades em edital de contratação de 
empresa para gerenciamento eletrônico da frota municipal. Foi referendada a Medida 
Cautelar nº 008/20, que determinou a imediata suspensão do Pregão Presencial nº 096/20, do 
município de Jataí, e de todos os eventuais atos a ela relacionados, cujo objeto é a prestação de 
serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço 
de guincho, fornecimento de óleo lubrificante, pneus, peças e demais insumos necessários à 
manutenção dos veículos pertencentes à frota da Superintendência Municipal de Trânsito. O 
Voto do Relator foi aprovado por unanimidade, mantendo-se a suspensão do certame e 
concedendo prazo aos responsáveis para que se manifestassem sobre as irregularidades 
identificadas: (a) exigência de preposto presencial da contratada durante o período de vigência do 
contrato; (b) exigência de especialista em gestão de manutenção de frotas, cedido pela contratada, 
pelo tempo que for necessário ao atendimento das demandas relativas ao contrato; e (c) exigência 
de serviço de vistoria a ser desempenhada pelos estabelecimentos credenciados. Em relação às 
irregularidades (a) e (b), explicou que nos contratos de gerenciamento eletrônico de frota de 
veículos, a empresa contratada não executa diretamente o conserto e/ou a manutenção dos 
veículos, mas apenas os direciona, via sistema informatizado, para uma das várias oficinas 
credenciadas. Considerou que o termo de referência veiculado pelo município não sinaliza a 
necessidade de monitoramento presencial, o que se mostra, por si, incompatível com a natureza 
do serviço que se pretende contratar, que é prestado remotamente pelas empresas do ramo, sem 
demanda por assistência técnica presencial. Entendeu que a exigência de preposto e especialista 
em gestão de manutenção de frotas, para que atuem de modo presencial, podem gerar mais custos 
para a contratada, o que importará na elevação dos valores das propostas das licitantes, sem que 
haja algum acréscimo ou melhoria na qualidade da prestação dos serviços. Por fim, concluiu que 
a exigência de representantes in loco restringe o caráter competitivo da licitação, pois acaba por 
direcionar o procedimento a empresas cuja sede esteja localizada no município ou em um raio 
muito próximo, tanto por motivos de custo, quanto de logística de pessoal. Em relação ao item 
(c), constatou que são indevidas as exigências veiculadas em edital, que vinculam a atuação da 
empresa contatada e a realização do objeto ao desempenho do serviço de terceiro 
(estabelecimentos credenciados que prestarão, efetivamente, a manutenção dos veículos). 
Ressaltou que esta previsão foge da prestação do serviço a ser contratado e não deve, a princípio, 
fazer parte do instrumento editalício. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 
03242/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.1.20 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Empresa subsidiária integral. Controle 
acionário. Transferência. Empresa controlada. A transferência do controle de subsidiárias e 
controladas de empresa estatal não exige a anuência do Poder Legislativo e pode ser 
operacionalizada sem licitação, desde que garantida a competitividade entre os potenciais 
interessados e observados os princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição 
Federal). Acórdão nº 1952/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

1.1.21 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa. Especificações 
com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente 
fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender as 
necessidades do órgão ou da entidade contratante. Acórdão nº 1973/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.1.22 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo. É indevida a 
aceitação pelo pregoeiro, na fase de negociação posterior à disputa de lances, de majoração de 
preço unitário de item definido na etapa de lances, quer para os itens adjudicados 
individualmente, quer para os adjudicados em grupos. Acórdão nº 8060/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.23 Contrato. Retenção de Pagamentos. Decisão Cautelar. Possibilidade com Objetivo de 
Impedir Grave Lesão ao Erário. Segundo entendimento sedimentado nesta Corte, no mesmo 
sentido da jurisprudência consolidada pelo TCU e, recentemente, pelo STF, é possível a 
suspensão contratual de maneira cautelar e determinação de retenção de pagamentos, com o 
intuito de impedir a ocorrência de grave lesão ao erário. Processo nº 806.610-0/15, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 4, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-
de-jurisprudencia 

1.1.24 Parcelamento do Objeto. Ausência de Estudos Prévios. Falha Grave. Erro Grosseiro. A 
verificação prévia acerca do parcelamento do objeto deve fazer parte dos estudos que antecedem 
qualquer procedimento licitatório e o responsável, ao não observar tal premissa básica, comete 
falha grave, caracterizando erro grosseiro, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (LINDB), que assim dispõe: “O agente público responderá pessoalmente 
por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Processos nº 100.155-
5/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.25 Prestação de Contas. Convênio. Ausência de Comprovação de Parte das Despesas 
Realizadas. Necessidade de documentação hábil. Convenente que excuta diretamente o 
objeto. Necessidade de possuir habilitação jurídica junto aos órgãos competentes. 
Registro no Estatuto Social em ramo de atividade compatível. Irregular com devolução.  
O gestor deve demonstrar, por meio de documentação idônea, de forma efetiva e inequívoca, os 
gastos efetuados e o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos recebidos. 2. 
É necessário que os convenentes, quando optarem pela execução direta, possuam a devida 
habilitação jurídica junto aos órgãos competentes e o respectivo registro no Estatuto Social em 
ramo de atividade compatível com o objeto que será contratado e/ou conveniado. Se, porém, a 
execução do objeto contratual escapar à dimensão do objeto social da cooperativa ou caracterizar 
atividade especulativa, haverá atuação irregular da cooperativa; 3. Mera declaração apresentada 
por suposto fornecedor não pode ser considera como elemento hábil a substituir documentos 
originais fiscais ou equivalentes, por inteligência do art. 30 da IN 01/97. Acórdão nº 60.144/20, 
Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.26 Prestação de Contas. Convênio. Transporte escolar. Laudo conclusivo genérico. 
Licitação. Ausência de nexo causal. Irregularidade com devolução parcial dos recursos. 
O laudo conclusivo elaborado de forma genérica era aceito por este Tribunal de Contas face à 
ausência de dispositivo legal que o refutasse; 2. Os documentos de despesas devem conter 
elementos que vinculem os bens e serviços neles registrados com o objeto do convênio, sob pena 
de haver a quebra do nexo de causalidade entre os recursos recebidos por força do convênio e as 
despesas realizadas para a execução do objeto do ajuste; 3. Sendo possível estabelecer, ainda que 
indiretamente, o nexo de causalidade entre os itens adquiridos e o objeto do convênio, é incabível 
a imposição de débito nesse caso; 4. Este Tribunal de Contas tem adotado o entendimento de 
que o prazo prescricional para que se apliquem aos responsáveis as sanções previstas em lei deve 
ser de 05 (cinco) anos, conforme decisões exaradas nos Acórdãos n° 54.681/2015, 57.488/2018 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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e 59.784/2019. Acórdão 60.220/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.27 Tomada de Contas. Convênio. Contrato de patrocínio. Execução financeira. Prestação 
de contas. Intempestividade. Multa. Nota fiscal. Cópia. Regularidade com ressalvas. 1. 
O instrumento tem natureza de contrato de patrocínio, quando uma instituição repassa recursos 
para a realização de determinada iniciativa, exigindo como contrapartida a exposição e divulgação 
de sua marca. 2. Independentemente da designação dada, deve-se atentar às especificidades do 
caso concreto, a fim de aferir a necessidade da comprovação da execução financeira, além da 
física, nos contratos de patrocínio. 3. É imprescindível a análise da execução financeira do ajuste 
quando foi pactuado entre os partícipes a aplicação dos recursos em um fim específico. 4. A 
prestação de contas fora do prazo regimental enseja a aplicação de multa-coerção ao responsável, 
nos termos do art. 83, inciso VIII, da LOTCE/PA. 5. A apresentação de nota fiscal em cópia 
pode, excepcionalmente, ser admitida como documento comprobatório de despesa se guardar 
pertinência com o instrumento em análise e permitir constar o nexo de causalidade entre os 
recursos repassados e o dispêndio realizado em conjunto com os demais elementos contidos no 
feito. 6. As contas devem ser julgadas regulares com ressalvas quando verificadas falhas de 
natureza formal de que não resulte dano ao erário. Acórdão nº 60.227, Informativo de 
Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.28 Prestação de contas. Convênio. Evidenciação de impropriedade ou falta de natureza 
formal. Ausência de danos ao erário. Contas regulares com ressalva. Prescrição da 
pretensão punitiva. 1. Devem ser julgadas regulares com ressalva as contas quando 
evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, de que não resulte dano 
ao Erário. 2. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva afasta a aplicação de multa 
regimental ao responsável pela remessa intempestiva das contas a este tribunal. Acórdão 
60.235/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.29 Representação. Possíveis irregularidades em pregão eletrônico. Revogação do certame. 
Perda do objeto. Arquivamento. Falhas identificadas. Ciência ao órgão representado.  A 
revogação do procedimento licitatório questionado pode acarretar a perda do objeto da 
representação, o que implica o seu arquivamento, sem prejuízo da cientificação do órgão 
representado quanto às falhas identificadas, a fim de prevenir tais ocorrências em licitações 
futuras. Acórdão nº 60.246/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.30 Intempestividade na prestação de contas. Multa. Execução parcial do convênio. Saldo a 
recolher em aberto. Danos ao erário. Contas irregulares. Devolução. Multa pelo dano. 
Razoabilidade entre as retiradas na conta e os pagamentos efetuados. Execução parcial 
do objeto do convênio. Devolução apenas da parcela não executada. Indícios de fraude 
à licitação. Necessidade de encaminhamento ao MPE para apuração de ilícitos cíveis e 
penais. 1. Estando as contas prestadas intempestivamente, recai sobre o responsável a aplicação 
de multa, conforme disposto no art. 83, VIII da Lei Orgânica desta Corte de Contas (LC n. 
81/2012); 2. Sendo clara a incidência de dano ao erário estadual, imputa-se ao responsável o 
julgamento das contas pela irregularidade, nos termos do art. 56, III, “d” da Lei Orgânica (LC nº 
81/2012), devendo a quantia ser devolvida aos cofres públicos, sem prejuízo da aplicação da 
correspondente multa pelo dano, prevista no art. 82 do mesmo diploma legal. 3. Havendo 
razoável compatibilidade entre os valores transferidos pelo erário estadual e a sua aplicação, 
estando as datas e valores dos documentos cronologicamente coerentes, e estando presentes no 
processo evidências suficientes que comprovem a execução do objeto, considera-se suficiente a 
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documentação apresentada. Nesse sentido, já existe precedente nesta Corte, no Acórdão n. 
57.376 de 20 de março de 2018. Logo, Tribunal de Contas do Estado do Pará compreende-se 
que deve ser devolvida apenas a parcela comprovadamente não executada. 4. Diante de indícios 
de fraude licitatória, se faz necessária a apuração de ilícitos cíveis e penais, em especial a 
ocorrência de infração à Lei nº 8.666/1993, no que diz respeito ao seu art. 90, razão pela qual 
devem ser encaminhadas cópias desta decisão ao Ministério Público do Estado. Acórdão nº 
60.263/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.31 Tomada de Contas. Convênio. Danos ao erário. Contas irregulares. Glosa de valores. 
Responsabilidade solidária. Instauração. Aplicação de multa. Improbidade 
administrativa. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado. O dano ao 
erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico acarreta obrigação do responsável 
de, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, perante o Tribunal, que recolheu aos cofres públicos 
estaduais a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado, atualizado 
monetariamente e acrescido de juros de mora. 2. Na hipótese em que os responsáveis forem 
omissos no dever de prestar contas, é imperativo o julgamento pela irregularidade e a condenação, 
de forma solidária, da pessoa jurídica de direito privado e do seu administrador, ao ressarcimento 
da integralidade dos valores transferidos, haja vista a presunção legal de débito pelo dano ao 
erário decorrente dessa omissão. 3. Quando o responsável for julgado em débito, o Tribunal 
poderá aplicar multa de até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao erário estadual. 
4. A ausência de prestação de contas é considerada ato de improbidade administrativa conforme 
dispõe o art. 11 da Lei nº 8.429/92, devendo os autos serem encaminhados ao Ministério Público 
do Estado para as providências cabíveis. Acórdão nº 60.268/20, Informativo de Jurisprudência 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

1.1.32 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Ato de gestão ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico. Dano ao erário. Contas irregulares. Glosa de valores. 
Aplicação de multas. Contas julgadas irregulares. Inabilitação para o exercício do cargo 
em comissão ou função de confiança na administração estadual. Improbidade 
administrativa. Encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado. 
1. Omissão no dever de prestar contas impede a aferição objetiva e técnica quanto à correta 
aplicação dos recursos transferidos para a execução do convênio, acarretando o julgamento pela 
irregularidade com a imputação de débito ao responsável e aplicação das multas regimentais; 2. 
O dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico acarreta a 
obrigação do responsável de, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, perante o Tribunal, que 
recolheu aos cofres públicos estaduais a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido 
imputado, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 3. Quando o responsável for 
julgado em débito, o Tribunal poderá aplicar multa de até cem por cento do valor atualizado do 
dano causado ao erário estadual; 4. O não encaminhamento das contas no prazo legal acarreta 
aplicação de multa regimental; 5. Julgadas irregulares as contas, o Tribunal poderá aplicar ao 
responsável a penalidade de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de 
confiança na Administração Estadual, por prazo não superior a cinco Tribunal de Contas do 
Estado do Pará anos; 6. A ausência de prestação de contas é considerada ato de improbidade 
administrativa conforme disposição do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, devendo os autos serem 
encaminhados ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. Acórdão nº 
60.273/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 
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1.1.33 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Danos ao erário. 
Prescrição intercorrente. Irregularidade. Débito. 1. A ausência de prestação de contas, 
conjugada à inexistência nos autos de suporte probatório do emprego dos recursos conveniais 
resulta na presunção de dano ao erário e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da 
quantia repassada 2. Incide a prescrição intercorrente no processo paralisado por mais de três 
anos no âmbito deste Tribunal, consoante estabelecido no § 1º, art. 1º, da Lei n. 9.873/99. 3. 
Contas irregulares, com imposição de débito. Acórdão nº 60.275/20, Informativo de 
Jurisprudência TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.34 Representação. Pregão eletrônico. Diligência. Inclusão de documento novo. Ilegalidade. 
Edital. Especificações técnicas. Proposta vencedora. Inobservância. Violação à ordem 
jurídica. Item com tecnologia obsoleta. Planejamento insuficiente. Manutenção dos 
efeitos dos atos impugnados. Peculiaridades do caso concreto. Lei de introdução às 
normas de direito brasileiro. Consequências práticas da decisão. Ponderação. 
Procedência parcial. É recomendável a realização de diligência para saneamento de eventuais 
falhas detectadas no curso dos processos licitatórios, contudo, o condutor do certame não deve 
admitir a inclusão de documentação extemporânea pelos licitantes por ocasião desse incidente 
processual, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objeto (arts. 3º e 43, § 3º da Lei n. 8.666/1993). 2. É ilegal a 
classificação de proposta em desacordo com as especificações técnicas constantes no edital de 
licitação, pois tal conduta representa grave violação ao regime normativo das licitações públicas, 
sobretudo os princípios da igualdade, da vinculação o instrumento convocatório e do julgamento 
objeto (arts. 3º, 43 a 45 da Lei n. 8.666/1993). 3. O planejamento das contratações públicas 
(estudos técnicos preliminares) é medida necessária à boa gestão dos recursos públicos, 
porquanto viabiliza a administração dos riscos e, por consequência, incrementa a probabilidade 
de alcance dos resultados esperados. 4. Em atenção ao primado da realidade, é imprescindível 
que o julgador, na seara controladora, examine as consequências práticas das suas decisões, 
entretanto, sem descurar das normas integrantes do regime jurídico administrativo (arts. 21 e 22 
do Decreto-Lei n. 4.657/1942). 5. Representação conhecida e julgada parcialmente procedente, 
com recomendações. Acórdão nº 60.275/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.1.35 Representação com pedido liminar. Inexistência de ilegalidade no curso do 
procedimento licitatório. Conhecimento e improvimento. 1. Não ofende os princípios da 
isonomia e da ampla competitividade cláusula editalícia que exija a inscrição da sociedade de 
advogados ou de seu corpo de advogados na OAB Seccional do Estado do Pará quando da 
contratação da licitante que se sagre vitoriosa. Trata-se, pois, de condição de contratação que não 
se confunde com as condições de habilitação constantes do item 20 do instrumento 
convocatório. Ilegalidade afastada. 2. Também não configura restrição da competitividade do 
certame a previsão, na licitação do tipo “modo de disputa fechado melhor técnica e preço”, de 
critérios de pontuação que busquem graduar, dentre os licitantes habilitados, aquele que apresente 
maior aptidão técnica, em função de sua expertise, para a realização do objeto. 3. A atribuição de 
pontos a título de pós-graduação, mestrado e doutorado, por não configurarem exigências de 
cunho desclassificatório, não implicam em restrição à competitividade da licitação. 4. 
Representação conhecida e improvida. Acórdão nº 60.413/20, Informativo de Jurisprudência 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia


 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Página 27 de 125 

1.1.36 Representação. Contrato administrativo. Medida cautelar inaudita altera pars. Suspensão 
do pagamento. Preenchimento dos requisitos. Fumus boni iuris. Periculum in mora. 
Deferimento. Alerta. Multa. 1 – Evidencia a presença do fumus boni iuris a existência de sérios 
indicativos da necessidade de revisão do contrato administrativo relativo à aquisição de bombas 
de infusão peristáltica, a fim de excluir do pagamento do valor total a parcela inerente ao frete e 
à descarga, os quais estavam nele incluído, tendo em vista que não foram custeados pela empresa 
contratada; 2 – Havendo prévia e expressa previsão contratual de multa, mostra-se crível que o 
atraso na entrega dos bens por parte da contratada enseja a aplicação de sanção, a qual poderia 
ser, inclusive, abatida do valor a ser pago. 3 – Resta constatado o periculum in mora a partir da 
verificação de que o avançado estágio em que se encontra o contrato administrativo indica que o 
respectivo pagamento está na iminência de ocorrer. E, ainda, da possibilidade de que possíveis 
quantias a serem ressarcidas ao Estado do Pará jamais retornem aos cofres públicos, diante do 
estado de insolvência e de eventual pedido de recuperação judicial, conforme alegado em juízo 
pela própria empresa contratada. 4 – Medida cautelar inaudita altera pars concedida, para 
determinar à contratante, com fulcro no art. 89, III, da LOTCE/PA, que suspenda 
imediatamente todo e qualquer pagamento à empresa contratada, até que sobrevenha a revogação 
da presente medida, ou que sejam apuradas e compensadas eventuais quantias devidas pela 
empresa ao Estado do Pará, e para alertar a contratante que o descumprimento desta decisão 
pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 83, inciso VIII, da LOTCE/PA c/c art. 
243, inciso III, b, do RITCE/PA. Acórdão nº 60.413/20, Informativo de Jurisprudência TCEPA 
nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

1.1.37 É irregular a exigência de quitação anual em conselho profissional a ser comprovada na 
fase de habilitação, por não encontrar amparo legal e afrontar o disposto do artigo 30 da 
Lei nº 8.666. Tratam os autos de Denúncia em face de edital de tomada de preços para a 
contratação de instituição especializada para o planejamento, operacionalização e execução de 
Concurso Público, para provimento de vagas do quadro de servidores de Prefeitura Municipal. 
O relator, conselheiro Gilberto Diniz, passou à análise individualizada das irregularidades 
apontadas pela denunciante: a) Exigência de registro de regularidade no Conselho Regional de 
Administração – CRA. Aduziu a denunciante que o edital exigiu como requisito de habilitação 
das licitantes, de forma ilegal, a apresentação de certidão de regularidade no CRA e, também, de 
atestado técnico-operacional registrado no referido conselho. Transcreveu trecho da ementa do 
acórdão proferido por este Tribunal na Denúncia n. 980473 para corroborar suas alegações. O 
conselheiro- relator afirmou que, para fins de habilitação técnica, é permitida a exigência de 
“registro ou inscrição na entidade profissional competente”, já que expressamente previsto no 
art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993. Por outro lado, conforme entendimento deste Tribunal, 
asseverou que a exigência de quitação anual perante o respectivo conselho profissional a ser 
comprovada na fase de habilitação consubstanciaria irregularidade, por não encontrar amparo 
legal e afrontar o disposto no § 5º do mesmo art. 30, o qual veda a exigência de quaisquer 
comprovações não previstas na lei de regência que impliquem restrição à competitividade do 
certame. Pontuou, contudo, que, em determinados casos, não haverá irregularidade na exigência 
de uma “certidão de registro e quitação”, pelo simples fato de algumas entidades de classe 
emitirem documento que é, a um só tempo, comprovante de registro e comprovante de quitação 
das obrigações com o conselho. No que diz respeito à exigência de que os atestados de capacidade 
técnica das licitantes fossem “devidamente registrados na entidade profissional competente”, 
entendeu, em consonância com os fundamentos lançados nos autos da Representação n. 959003, 
de sua própria relatoria, que a exigência de registro de atestado técnico-operacional em entidade 
de fiscalização profissional não tem respaldo na lei e, portanto, é irregular. Não obstante as 
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impropriedades evidenciadas, entendeu descabida a aplicação de multa ao responsável, uma vez 
que não chegaram a restringir ou embaraçar a participação no certame, o qual foi suspenso antes 
mesmo da data prevista para abertura das propostas. Determinou que, caso pretendessem 
prosseguir com a contratação do objeto licitado, os gestores deveriam providenciar a retificação 
do edital para exigir apenas o registro ou inscrição das licitantes na entidade profissional 
competente, tendo em vista o disposto no I do art. 30 da Lei 8.666/1993, assim como se abster 
de incluir a obrigatoriedade de registro, no conselho de fiscalização profissional competente, dos 
atestados para comprovação da capacitação técnico-operacional dos licitantes. b) Exigência de 
comprovação de experiência na aplicação de provas discursivas. Alegou a denunciante que o 
edital deixou de exigir que a licitante comprovasse já ter aplicado prova discursiva, sendo 
necessária, no caso, a exigência de experiência nesse tipo de prova. A respeito do tópico em 
análise, salientou que, diante das peculiaridades do objeto licitado, os interessados em participar 
da disputa devem comprovar que têm a qualificação técnica indispensável para atendimento das 
obrigações decorrentes da contratação oriunda do certame, não devendo ser desarrazoadas tais 
exigências, a ponto de comprometer a competição, pois elas devem constituir, tão somente, 
garantia mínima para que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade para cumprir 
as obrigações contratuais. Esclareceu que, embora não configurada a ocorrência de irregularidade 
quanto a este apontamento, tal constatação não prejudica possível exame e responsabilização de 
gestores caso seja comprovado, em momento posterior, que a Administração falhou em apurar 
que o futuro contratado detinha capacidade mínima para cumprir as obrigações contratuais. E, 
no caso sub examine, sublinhou que os defendentes, em exame mais acurado, reavaliaram a 
relevância da exigência para a boa condução do procedimento. Diante do exposto, afastou o 
presente apontamento de irregularidade. c) Composição da Comissão Permanente de Licitação. 
A denunciante aduziu que um dos servidores designados para a Comissão Permanente de 
Licitação era um advogado atuante no Município, habituado a fazer concursos públicos, o que o 
colocaria em clara vantagem, pois há muito detinha conhecimento sobre a matéria a ser cobrada, 
bem como teria contato direto com a empresa realizadora do certame. Apontou ofensa ao art. 9º 
da Lei 8.666/1993, e, ainda, sustentou que a participação do agente na comissão constituiria ato 
de improbidade administrativa. Para o relator, embora a denunciante tenha invocado tal artigo da 
Lei de Licitações, não indicou o dispositivo ao qual o fato por ela narrado se subsumiria, pois 
não haveria qualquer vedação legal que amparasse sua pretensão, havendo fundado sua tese em 
possibilidade futura e, por isso, incerta, qual seja: a de que um dos componentes da Comissão 
Permanente de Licitação poderia vir a participar do concurso público que seria posteriormente 
organizado pela vencedora da tomada de preços. Além disso, diante da decisão administrativa de 
publicar portaria designando a comissão especial de licitação, sem a indicação do servidor 
nominado pela denunciante, não considerou que o fato denunciado ensejasse permanência de 
questionamento, e, acorde manifestação da Unidade Técnica, julgou improcedente este item da 
denúncia. d) Exigência de habilitação econômico-financeira. Segundo a denunciante, a exigência 
de qualificação econômico-financeira seria irregular. Alegou, de forma genérica, que “a empresa 
que não necessitar da publicação do balanço terá que apresentar, nos moldes acima, também o 
Termo de Abertura e encerramento para provar sua boa saúde financeira, o que é vedado pelo 
ordenamento jurídico e não encontra amparo no art. 31 da Lei 8.666/1993”. A Unidade Técnica 
sustentou que o edital não extrapolou as exigências previstas no referido dispositivo legal, já que 
previu a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis de diferentes formas. 
Ressaltou, ainda, que a apresentação de termo de abertura e encerramento é, na verdade, 
formalidade extrínseca dos livros contábeis obrigatórios, não existindo qualquer irregularidade 
quanto a esse aspecto. O conselheiro-relator, acompanhando a manifestação do Órgão Técnico, 
não vislumbrou infringência à Lei 8.666/1993, e julgou improcedente o apontamento de 
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irregularidade denunciado. Diante do exposto na fundamentação, votou pela procedência parcial 
dos apontamentos noticiados na denúncia, por entender irregulares a exigência de regularidade 
no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, bem como de que os atestados para 
comprovação da capacitação técnico-operacional das licitantes fossem registrados no referido 
conselho. Deixou de fixar responsabilidade e, por conseguinte, sancionar o agente público 
responsável, uma vez que a Administração Municipal suspendeu o procedimento, evitando, 
assim, a produção de seus efeitos jurídicos. Determinou, por fim, que, caso a Prefeitura Municipal 
pretendesse prosseguir com a contratação do objeto licitado, retificasse o edital para exigir apenas 
o registro ou inscrição das licitantes na entidade profissional competente, e também, se abstivesse 
de incluir a obrigatoriedade de registro, no conselho de fiscalização profissional competente, dos 
atestados para comprovação da capacitação técnico-operacional das licitantes. Denúncia 
n. 1076888, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 214, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.38 A vistoria ao local da prestação de serviço somente deve ser exigida quando for 
imprescritível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais. Cuidam os autos de 
Denúncia em face de procedimento licitatório pregão presencial deflagrado por Prefeitura 
Municipal, tendo como objeto a “locação de software para gestão de saúde, necessários à 
automação e à gestão da prestação de serviços de saúde à população do Município, para um 
número ilimitado de usuários, bem como serviços de implantação, conversão, treinamento, 
suporte técnico e manutenção mensal que garantam as alterações legais, adaptativas, corretivas 
e/ou evolutivas, e as atualizações de versão do sistema; conversão do banco de dados; 
implantação do software; customizações [...]” Alega o denunciante que o edital seria restritivo 
por exigir, sem fundamentos, visita técnica ao local da prestação do serviço, que a especialidade 
do objeto não demandaria a necessidade de os interessados comparecerem ao local e que a 
Administração deveria optar por exigir dos licitantes apenas uma declaração sobre o 
conhecimento das condições locais para a execução do objeto. Ao final requereu, como medida 
cautelar, a suspensão do certame. O relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, após 
intimação e recebimento das alegações dos agentes públicos, indeferiu a medida cautelar, por 
entender que o edital conferiu suficiente competitividade ao certame e que o objeto da denúncia, 
qual seja, locação de software para gestão de saúde, por abranger número ilimitado de usuários e 
acoplar serviços de implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção, conteria 
certas complexidades que ensejariam, em tese, a obrigatoriedade da visita in loco. Ponderou, 
também, que o instrumento convocatório não limitou a visita técnica a um único dia e horário. 
Destacou que o art. 30, III, da Lei 8.666/1993, visa assegurar, para fins de qualificação técnica, 
que os licitantes disponham de todos os documentos para a prestação adequada do serviço e, 
quando necessário, tomem conhecimento das informações e condições locais referentes ao 
objeto da licitação, vinculando-os às condições reais da área para formularem suas propostas. Por 
esta vertente, pontuou que o Tribunal, em decisões recentes, vem entendendo como regular a 
exigência da visita técnica em hipóteses extraordinárias, nas quais a obrigatoriedade seja plausível, 
a exemplo do que foi decidido pelo Tribunal Pleno, no Recurso Ordinário n. 1024580, de 
relatoria do Conselheiro Substituto Hamilton Coelho, na sessão de 1º/8/2018. Considerou, in 
casu, plausível a exigência do atestado de visita técnica para fins de habilitação diante das 
justificativas apresentadas pelo órgão licitante, as quais demonstravam a preocupação em 
guarnecer os licitantes de todos os pormenores necessários sobre a estrutura organizacional e 
tecnológica da Prefeitura Municipal, com vistas a garantir a contratação de um serviço que 
atendesse, no mesmo nível de excelência, as Unidades Básicas de Saúde do Município e aquelas 
instaladas precariamente em localidades remotas. Acrescentou, ainda, que as exigências contidas 
no edital garantiriam a suficiente competitividade ao certame, conforme já reconhecido por este 
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Tribunal na Denúncia n. 875708, de relatoria do conselheiro Mauri Torres, na sessão do dia 
12/5/2015 da Primeira Câmara. Todavia, verificou que a imprescindibilidade da visita técnica 
não restou justificada no procedimento licitatório em sua fase interna, houve apenas 
esclarecimentos acerca da exigência de visita técnica por meio de parecer jurídico, no qual o 
Procurador-Geral do Município apresentou suas justificativas, mas somente após a 
Administração ser instada a se manifestar, razão pela qual entendeu parcialmente procedente o 
apontamento de irregularidade da denúncia. Contudo, julgou não ser razoável a aplicação de 
multa aos responsáveis, sendo suficiente a atuação pedagógica desta Corte no sentido de emitir 
recomendação aos atuais gestores para que, nos próximos procedimentos licitatórios em que a 
exigência de visita técnica se mostrasse imprescindível, fizessem constar, na fase interna, a 
justificativa da obrigatoriedade de sua realização, consoante entendimento consolidado na 
jurisprudência deste Tribunal. O Ministério Público de Contas apresentou apontamento 
complementar, afirmando que o termo de referência anexo ao edital estaria incompleto, uma vez 
que não traria a necessária definição dos métodos e a estratégia de suprimento, o que poderia 
afetar diretamente a descrição do objeto e acarretar irregularidade grave, comprometendo, por 
conseguinte, a competitividade do certame. Alteou que o termo de referência é documento basilar 
das licitações na modalidade pregão, sendo obrigatório como anexo ao edital e deve conter 
elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 
detalhado em planilha, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos 
de execução, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. Mediante análise dos 
autos, reputou que foram especificados, detalhadamente, no termo de referência, todos os 
requisitos técnicos que deveriam estar presentes nos módulos do sistema da pretendida 
contratação, sendo estes satisfatórios e suficientes para que os interessados pudessem apresentar 
suas propostas, pelo que propôs, na esteira do estudo apresentado pela Unidade Técnica, que 
fosse julgado improcedente o apontamento complementar formulado pelo órgão ministerial. A 
proposta de voto do relator foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado da 2ª Câmara. 
Denúncia n. 1071594, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 214, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.1.39 Desestatização. Licitação. Contratação direta. Alienação. Empresa subsidiária integral. 
Controle acionário. Transferência. Empresa controlada. A transferência do controle de 
subsidiárias e controladas de empresa estatal não exige a anuência do Poder Legislativo e pode 
ser operacionalizada sem licitação, desde que garantida a competitividade entre os potenciais 
interessados e observados os princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição 
Federal). Acórdão nº 1952/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.40 Licitação. Competitividade. Restrição. Especificação técnica. Justificativa. Especificações 
com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente 
fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender as 
necessidades do órgão ou da entidade contratante. Acórdão nº1973/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.41 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação. A 
subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de interposto entre a 
Administração Pública contratante e a empresa efetivamente executora (subcontratada), é 
irregularidade ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos 
recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Acórdão 
nº 8220/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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1.1.42 Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo. É indevida a 
aceitação pelo pregoeiro, na fase de negociação posterior à disputa de lances, de majoração de 
preço unitário de item definido na etapa de lances, quer para os itens adjudicados 
individualmente, quer para os adjudicados em grupos. Acórdão nº 8060/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.1.43 Consulta. Uso de veículo entre secretaria. Recursos vinculados. Finalidades diversas. 
Impossibilidade. Nota de empenho. Dotação e fonte do recurso prévios à execução de 
despesa. Compartilhamento. Bem adquirido. Recursos desvinculados ou convênio 
permitir. O TCE/SC respondeu à Consulta relativa ao uso de veículos entre secretarias, mesmo 
quando adquiridos por recursos vinculados, criando o prejulgado 2237, o seguinte entendimento: 
“1.Os veículos devem ser utilizados nas atividades para as quais destinam-se as fontes de recursos 
que custearam sua aquisição. 2. Considerando o controle orçamentário preconizado pela Lei n. 
4.320/1964, que identifica a dotação e a fonte de recurso previamente à execução da despesa, 
não é possível apropriar o uso de bem durável às atividades/finalidades na proporção do uso 
para cada atividade/finalidade, devendo o bem ser integralmente utilizado na atividade/finalidade 
afeta à fonte de recurso que custeou sua aquisição. 3. É permitido o uso misto ou compartilhado 
para mais de uma atividade/finalidade quando o bem for adquirido com recursos desvinculados 
(ordinários/livres) ou quando o convênio ou ajuste que rege o repasse de recursos para sua 
aquisição assim permitir”.  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Jaraguá do 
Sul, acerca da possibilidade de compartilhamento do uso de veículos entre secretarias, mesmo 
quando adquiridos com recursos vinculados. Inicialmente, o Relator observou que “o município 
possui o total de 292 veículos em sua frota, dos quais 150 apresentam características que 
permitiriam o compartilhamento de uso, inclusive havendo diversos servidores habilitados para 
conduzi-los. Diante da necessidade de otimizar a gestão da frota, o município selecionou uma 
amostragem desses veículos, cuja análise evidenciou alto percentual de ociosidade de alguns deles 
e, consequentemente, geração de despesas com manutenção. O município almeja otimizar o uso 
de todos os seus veículos, com a criação de uma central de gerenciamento da frota, melhorando 
o controle dos roteiros de viagem e reduzindo a ociosidade”. O Relator observou que 
“considerando que a aferição da legalidade efetuada por esta Corte de Contas, no tocante aos 
gastos, tomará por base as mencionadas normativas, fundamentadas na classificação da despesa 
aposta nos empenhos, a resposta ao consulente deve ser no sentido da impossibilidade da sua 
pretensão. Desse modo: i) os veículos devem ser utilizados nas atividades para as quais destinam-
se as fontes de recursos que custearam sua aquisição; ii) tendo em vista o controle orçamentário 
preconizado pela Lei federal n. 4.320/1964, que identifica a dotação e a fonte de recurso 
previamente à execução da despesa, não é possível apropriar o uso de bem durável às 
atividades/finalidades na proporção do uso para cada atividade/finalidade, devendo o bem ser 
integralmente utilizado na atividade/finalidade afeta à fonte de recurso que custeou sua aquisição; 
e iii) é permitido o uso misto ou compartilhado para mais de uma atividade/finalidade quando o 
bem for adquirido com recursos desvinculados (ordinários/livres) ou quando o convênio ou 
ajuste que rege o repasse de recursos para sua aquisição assim permitir”. @CON-19/00526600, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.44 Recurso de Reconsideração. Publicidade institucional. Promoção pessoal. Multa. 
Ausência de novos elementos. Manutenção. Roteiro de viagem. Ausência de assinatura. 
Notas de empenho. Assinatura comprovada. O Tribunal de Contas de Santa Catarina 
manteve a multa à ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Lages em razão de gastos com 
despesas de publicidade referente a veiculações em jornais, rádios e revistas, caracterizando 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2237
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900526600
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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promoção pessoal de vereadores, em descumprimento aos artigos 37, § 1º da Constituição 
Federal e art. 19, § 1º, da Lei Orgânica do Município e cancelou a multa referente à ausência de 
assinatura da autorização no Roteiro de Viagem e de comprovação do deslocamento, nos casos 
de uso dos veículos oficiais. Inicialmente, o Relator informou que a Recorrente contestou a multa 
que lhe foi imposta em razão de despesas com publicidade veiculadas em jornais, rádios e revistas, 
caracterizando promoção pessoal de Vereadores, em descumprimento aos artigos 37, § 1º da 
Constituição Federal e art. 19, § 1º, da Lei Orgânica do Município. Salientou que, para a 
Recorrente, a publicidade foi realizada com base nos mesmos critérios dos gestores anteriores e 
que os órgãos de fiscalização nunca advertiram a Câmara Municipal da irregularidade em questão, 
que houve uma mudança de entendimento sobre a matéria por parte desta Corte de Contas e 
uma expressiva redução de gastos com publicidade em sua gestão.  O Relator também mencionou 
que a Recorrente alegou que os gastos com publicidade representaram apenas 2,30% do 
orçamento total da Câmara Municipal e que, por essa razão, o “julgamento pela irregularidade 
das contas é uma medida dura e desproporcional, podendo trazer implicações em sua 
elegibilidade, requerendo a reforma do julgado pela regularidade”. O Relator iniciou a sua análise 
descrevendo a situação encontrada pela equipe de auditoria do Tribunal e deu exemplos de 
publicidade institucional da Câmara Municipal de Lages: “houve publicações nas revistas Visão e 
Expressiva, as quais difundem a imagem e vida da Presidente [...] com o intuito de promovê-la 
como a primeira presidente mulher da Câmara de Lages, contrariando a lei orgânica do próprio 
município que proíbe a publicidade que caracterize promoção pessoal de autoridade ou 
servidores públicos, mesmo que não custeada diretamente pela administração pública”. E ainda, 
“em relação às inserções em rádio, apesar de a Câmara oportunizar a todos o mesmo espaço, há 
evidências de que se utilizam da oportunidade como meio de promoção pessoal [...]”, 
complementou o Relator. O Relator explicou que a publicidade governamental deve seguir os 
estritos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de Lages, “logo, a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos” 
e citou o entendimento do Prejulgado 496 que, para o Relator, foi muito feliz “ao estabelecer que 
a publicidade da Câmara Municipal deve ser utilizada para divulgação ou acompanhamento de 
sessões plenárias, a atividade parlamentar e informações sobre matérias apreciadas nas sessões e 
assuntos de interesse da comunidade, caso contrário, a publicidade se afasta do objetivo traçado 
pelo constituinte originário”. Desta feita, o Relator concluiu que “os gastos da Câmara Municipal 
de Lages extrapolaram os limites do caráter informativo, de orientação social e educativo e 
acabaram por promover os membros do Poder Legislativo Municipal”, e manteve a multa. 
Quanto à ausência de assinatura da autorização no Roteiro de Viagem e de comprovação do 
deslocamento, nos casos de uso dos veículos oficiais (em descumprimento ao art. 19, I, “a”, da 
IN nº TC 14/2012), o Relator verificou que de fato os roteiros de viagens não foram assinados 
pela responsável, porém, aferiu que as notas de empenho e as ordens de pagamento foram 
assinadas pela Presidente da Câmara Municipal de Lages e “nesse sentido, considerando que esses 
documentos também descreveram a viagem a ser realizada, entendo que a ausência de assinatura 
dos roteiros não causou prejuízo, podendo-se concluir que a viagem foi autorizada conforme 
constou do histórico dos empenhos”. Além disso, o Relator conferiu que, dos 45 roteiros de 
viagem, apenas 2 não foram não foram assinados, e que, quanto à ausência de Ordem de Tráfego 
no caso de utilização de carros oficiais, é reconhecida “a importância desse documento no âmbito 
do controle de frota da administração pública, porém, verifico que o objetivo da viagem ficou 
comprovado por meio de declaração firmada pela Câmara Municipal de Pomerode, informando 
que os servidores de Lages compareceram na audiência pública”, e por essas razões, afastou a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=496
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penalidade. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator, “RECURSO DE 
RECONSIDERAÇÃO. PUPLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. 
MULTA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. NEGAR 
PROVIMENTO. Não sendo apresentados novos elementos na fase recursal deve ser mantida a 
multa aplicada pelo Acórdão recorrido. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ROTEIRO DE 
VIAGEM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ORDEM DE TRÁFEGO. INEXISTENTE. 
MULTA. PROVIMENTO. A ausência de assinatura do roteiro de viagem pode ser suprimida 
pela assinatura de outros documentos que permitem concluir pela autorização da viagem. A falta 
de expedição da ordem de tráfego de veículo oficial não enseja a aplicação de multa, quando for 
possível comprovar o cumprimento do objeto da viagem por outros meios legalmente aptos”. 
@REC-19/00168097, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.45 Consulta. Conselheiro Municipal de Cultura. Participação em Edital como Proponente 
de Projeto. Impedimento. Lei Federal nº 8.666/93. Princípios de imparcialidade, 
isonomia e caráter competitivo da licitação. O TCE/SC respondeu consulta formulada por 
Deputada estadual acerca de participação de conselheiro municipal de cultura como proponente 
de projeto.  Trata-se de Consulta com a seguinte dúvida: “nos casos em que os conselheiros 
municipais de cultura - representantes da sociedade civil - não façam parte de nenhuma instância 
julgadora ou de curadoria ou de seleção de projetos culturais, ou, ainda, de Comissão de 
Organização, Construção e Acompanhamento em editais de seleção de projetos culturais 
realizados em seus próprios municípios. a) O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
considera lega a participação desses conselheiros como proponentes nesses editais?” 
Inicialmente, o Relator informou que “no que se refere aos impedimentos na participação de 
licitações, a Lei (federal) nº 8.666/93, estabeleceu em seu art. 9º, vedações de participação em 
licitação”, contudo frisou que “as hipóteses nele previstas são amplas e meramente 
exemplificativas”. Para o Relator, “em razão da relação existente entre o conselheiro municipal 
de cultura e o Município decorrente das atribuições inerentes às suas funções, notadamente as de 
supervisão e fiscalização do Fundo de Cultura e de aprovação final do Plano Municipal de 
Cultura, a sua participação como proponente em projetos culturais lançados pela municipalidade, 
possui vedação no art. 9º, § 3º da Lei (federal) nº 8.666/93, na medida em que fere os 
pressupostos do certame dispostos no art. 3º da lei licitatória, tais como a impessoalidade, 
igualdade e caráter competitivo da licitação”. Assim sendo, o Tribunal respondeu ao 
questionamento com a criação do Prejulgado 2233 com a seguinte redação: “Em razão da relação 
existente entre o conselheiro municipal de cultura e o Município decorrente das atribuições 
inerentes às suas funções, notadamente as de supervisão e fiscalização do Fundo de Cultura e de 
aprovação final do Plano Municipal de Cultura, a sua participação como proponente em projetos 
culturais lançados pela municipalidade, possui vedação no art. 9º, § 3º da Lei (federal) nº 8.666/93, 
na medida em que fere os pressupostos do certame dispostos no art. 3º da lei de licitações, tais 
como a imparcialidade, isonomia e caráter competitivo da licitação”. @CON-19/00984730, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.46 Consulta. Dispensa de Licitação. Consórcios Públicos. Percentual previsto no §1º do art. 
24 da Lei nº 8.666/93. Inaplicabilidade do disposto no § 8º do art. 23. O TCE/SC reformou 
o Prejulgado 1776, com o seguinte entendimento: “O limite de valores para dispensa de licitação 
para compras, obras e serviços estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei de Licitações, no caso 
de consórcios públicos, corresponde a 20% dos limites estabelecidos na alínea ‘a’ dos incisos I e 
II do art. 23, de acordo com o §1º do art. 24 da Lei n. 8.666/93, com a redação alterada pelo art. 
17 da Lei n. 11.107/2005 e pela Lei n. 12.715, de 2012”. Trata-se de Consulta formulada pelo 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900168097
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2233
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900984730
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1776
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Diretor-Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR a respeito de dúvida acerca da aplicação do 
coeficiente multiplicador em dobro ou em triplo previsto no §8º do art. 23 da Lei n. 8.666/93 
também para os casos de dispensa de licitação quando realizada por consórcios formados por 
mais de 3 (três) entes da federação. O Relator informou que: “de acordo com o consulente haveria 
entendimento unânime do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na aplicação da benesse 
estabelecida no §8º do art. 23 da Lei n 8.666/93” e, “em breve síntese, o consulente objetiva 
esclarecer a possibilidade de, no caso de dispensa de licitação realizada por consórcio público 
formado por mais de 3 entes da federação, combinar a sistemática prevista no §1º do art. 24 da 
Lei n. 8.666/93 com aquela prevista no §8º do art. 23 do mesmo diploma”. O Relator salientou 
que “a dúvida refere-se especificamente sobre a base de cálculo dos 20% para dispensa de 
licitação realizada por consórcios públicos, procurando-se elucidar, por exemplo, se o percentual 
incidiria sobre o valor do inciso I do art. 23 (R$ 15.0000,00) ou sobre o valor dele triplicado na 
forma do §8º (450.000,00)”. O Relator informou que “esta Corte de Contas já se manifestou 
acerca dúvida de interpretação ora apresentada. Em duas oportunidades em que reformou a alínea 
b do item 6 do Prejulgado 1776, o Tribunal Pleno deixou claro que o percentual de 20% incidiria 
apenas sobre os valores estabelecidos na alínea “a” dos incisos I e II do art. 23, sendo inaplicável 
a conjugação do §8º do mesmo artigo”. Assim sendo, “em razão da atualização dos valores das 
modalidades licitatórias realizada pelo Decreto n. 9.412/2018 (incisos do art. 23 da Lei n. 
8666/93)” e em vista da “desnecessidade de adequação dos montantes nominalmente indicados 
no prejulgado aos novos parâmetros fixados no Decreto”, cuja “mudança nesse sentido, 
possibilitaria que o enunciado se tornasse outra vez obsoleto em caso de futura atualização 
legislativa dos valores”, o Relator propôs a Reforma no Prejulgado 1776. @CON-18/00802452, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.47 Consulta. Microempresa. Empresa de pequeno porte. Contratação. Pré-qualificação. 
Bens. Produtos. Procedimento excepcional. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2205, 
oriundo do processo @CON- 17/00695670, e acrescentou um item ao Prejulgado 2151 em 
consulta formulada pelo Prefeito do Município de Seara, apresentando questionamentos quanto 
à interpretação das normas previstas nos arts. 44, § 1º, 48, § 3º da Lei Complementar n. 123/2006, 
e também sobre a possibilidade de a administração promover a prévia qualificação e homologação 
de produtos que seriam considerados hábeis a participarem dos certames. Os primeiros 
questionamentos foram acerca “da aplicação e operacionalização do benefício aplicado em favor 
das micro e pequenas empresas locais e regionais até o importe de 10% do melhor preço válido, 
nas seguintes hipóteses: 1.1. A contratação com o benefício instituído para a micro e pequena 
empresa local ou regional deve ocorrer tendo como parâmetro o valor superior apresentado pela 
micro e pequena empresa local e regional, ignorando-se o melhor preço válido apresentado pela 
empresa que não seja sediada neste âmbito territorial, devendo a administração contratar pelo 
valor superior, desde que não ultrapasse o valor de 10% da proposta considerada vencedora, 
deixando-se de considerar o princípio da economicidade?” E ainda: “1.2. Na aplicação do aludido 
benefício, a micro e pequena empresa sediada local ou regionalmente melhor classificada deverá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que 
será adjudicado o objeto do certame em seu favor?” O Consulente também questionou acerca da 
“aplicação dos benefícios da licitação exclusiva no que tange a existência do protocolo de três 
microempresas ou não, nos seguintes termos: 2.1. Aplicam-se os benefícios da exclusividade, bem 
como da preferência na contratação de empresas locais, quando a administração municipal 
visualiza a existência de pelo menos 3 (três) micro e pequenas empresas sediadas local ou 
regionalmente, em condições de competitividade e aptas a participar de maneira efetiva do 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1776
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1776
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800802452
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2205
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700695670
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presente certame e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório 
na fase interna da licitação, não havendo para tanto a necessidade do protocolo de três empresas 
para de tal benefício? Ou 2.2 Os benefícios da exclusividade para micro e pequenas empresas 
somente se aplicam se houver o protocolo de pelo menos 3 (três) micro e pequenas empresas 
aptas a participar do certame, caso contrário deverá a administração realizar licitação normal, sem 
os benefícios da exclusividade de licitação para micro e pequenas empresas, dentre os quais está 
englobado os benefícios para micro e pequenas empresas locais e regionais?” O Consulente 
questionou ainda se “é idônea a justificativa instituída no edital de licitação que se funda na 
necessidade da promoção do comércio e fluxo econômico local e regional?” e por fim, “sabendo 
que a isonomia material somente será alcançada se todos aqueles que possuem produtos em igual 
qualidade possam concorrer em parâmetros paritários para fornecimento de bens a 
Administração Pública, questiona-se o presente órgão consultivo acerca da possibilidade da 
instituição de procedimentos de avaliação prévia para homologação de produtos aptos a 
participarem de certames licitatórios, no intuito da fixação de parâmetros de qualidade mínima 
que possibilitem uma concorrência isonômica, leal e efetiva entre os licitantes, somente 
possibilitando a participação no certame dos produtos que efetivamente estiverem aprovados e 
homologados no procedimento realizado pela administração pública, buscando em via final a 
efetivação da eficácia do princípio da padronização e da isonomia consolidada no plano 
material?” Para responder os questionamentos, o TCE/SC reformou o Prejulgado 2205, que 
passou a ter a seguinte redação: “1. Nos termos do art. 48, § 3º da Lei Complementar n. 123/2006 
e não havendo legislação suplementar local que discipline o conteúdo de forma diversa, a 
Administração, justificadamente e cumpridos os requisitos do art. 49, poderá pagar até 10% (dez 
por cento) a mais do melhor preço válido na licitação para contratar licitantes enquadradas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, respeitando o 
preço máximo previsto no edital. 2. Conforme disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar 
n. 123/2006, é obrigatória a realização de licitação exclusiva à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte sempre que os itens ou lotes submetidos à competição tenham valor 
adstrito ao limite legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Para bens de natureza divisível, cujo 
valor ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a Administração deve reservar uma 
cota de 25% (vinte e cinco por cento) para disputa apenas entre as pequenas e microempresas. 
Com relação aos serviços de duração continuada, o teto deve ser considerado para o calendário 
financeiro anual”. E ainda item 3. “A aplicação dos instrumentos de fomento dos incisos I e III 
do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 é obrigatória para a Administração Pública, somente 
podendo ser afastada nas hipóteses retratadas no art. 49 do mesmo diploma legislativo, exigindo-
se, em qualquer caso, motivação específica e contextualizada quanto à sua incidência. 4. Enquanto 
não houver norma regulamentar própria editada pelo Estado ou pelos Municípios, para os efeitos 
do disposto nos arts. 48, § 3º, c/c 49, inciso II, da Lei Complementar (federal) n. 123/2006, que 
trata das contratações públicas de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP 
diferenciadas e favorecidas, entende-se por ‘âmbito local’ os limites geográficos do Município 
onde será executado o objeto da contratação. O alcance da expressão ‘regionalmente’ deverá ser 
delimitado e justificado pelo próprio gestor nos autos de cada procedimento licitatório ou em 
norma específica, levando em conta as especificidades do objeto licitado, o princípio da 
razoabilidade e os três objetivos do tratamento diferenciado previstos no art. 47 da Lei 
n.123/2006, podendo orientar-se pelos critérios previstos no § 2º do art. 1º do Decreto nº 
8.538/2015. 5. Para efeitos do art. 49, inciso II, da Lei Complementar n. 123/2006, entende-se 
por fornecedor competitivo o prestador de serviço ou fornecedor de bens que, além de se 
enquadrar legalmente no conceito de ME/EPP, também possua condições de efetivamente 
participar do certame licitatório, nos termos do disposto no edital”. E por fim, item 6. “A 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2205
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avaliação acerca da natureza ‘competitiva’ das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno 
Porte – EPP a que alude o art. 49, inciso II, da Lei Complementar n. 123/2006, deve ocorrer 
antes da publicação do edital, tendo por base as informações cadastrais disponíveis pelos entes 
licitantes, na forma da lei, não estando condicionada ao efetivo protocolo de três propostas 
válidas por microempresas e empresas de pequeno porte”. O TCE/SC também acrescentou um 
item no Prejulgado 2151, sobre o procedimento de pré-qualificação: “O procedimento de pré-
qualificação de bens e produtos pode ser realizado excepcionalmente em licitações para compras 
de objetos com natureza complexa ou peculiar, devendo ser previamente justificado pela 
Administração que o custo para realizar o procedimento de pré qualificação seja vantajoso para 
antecipar a fase de análise do objeto ou proposta. 2. Diante das peculiaridades que envolvem os 
produtos médico/hospitalares, é possível a instituição de processo de pré-qualificação para sua 
aquisição, desde que haja prévia normatização regulatória e seja observado com rigor os 
princípios constitucionais e legais aplicáveis as licitações públicas”. @CON-17/00811921, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.48 Recurso de Reconsideração. Município. Licitação. Contratação. Serviços de gestão 
contábil. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários. 
Ausência. Ampla pesquisa prévia de preços. Ausência. Tercerização. Serviço contábil 
habitual.  O TCE/SC reformou decisão quanto à aplicação de multas ao ex-Prefeito Municipal 
de Balneário Piçarras e à ex-Secretária Municipal de Administração e Fazenda de Balneário 
Piçarras no tocante à ausência de orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos 
unitários, e de ampla pesquisa prévia de preços (arts. 7º, § 2º, e 43, IV, todos da Lei n. 
8.666/1993). Contudo, o Tribunal manteve a decisão que considerou irregular o Convite nº 
003/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras e empresa privada, cujo 
objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados de gestão contábil aplicada ao 
setor público, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas orçamentária, financeira, 
patrimonial, contábil e administrativa aos servidores e aos responsáveis pela administração 
pública da Prefeitura Municipal, incluindo suporte aos sistemas de contabilidade, compras, e-
Sfinge, Lei de Responsabilidade Fiscal, diligências do Tribunal de Contas e de outros órgãos, 
devido à terceirização de serviços de contabilidade rotineiros e permanentes da Administração 
Pública (art. 37, II, da Constituição Federal e Prejulgados 1277 e 1136 do Tribunal de Contas de 
Santa Catarina). Trata-se de Recurso de Reexame recebido como Recurso de Reconsideração em 
virtude da aplicação do princípio da fungibilidade, interposto pelo ex-Prefeito de Balneário 
Piçarras e pela ex-Secretária de Administração e Fazenda em face de decisão proferida nos autos 
LCC-16/00462704. Inicialmente, o Relator estabeleceu que os Recorrentes foram sancionados 
em virtude da terceirização de serviços de contabilidade e em razão da ausência de orçamento 
estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários. O Relator informou que os Recorrentes 
afirmaram que “através do Convite nº 003/2014 (Contrato no 12/2014) a Prefeitura Municipal 
de Balneário Piçarras buscou contratar uma empresa que apresentasse experiência em consultoria 
e assessoria na área contábil e não contratar um profissional para substituir o Contador do 
Município” e que os Recorrentes sustentaram “que a contração de serviços de assessorar, 
coordenar e auxiliar não autoriza a empresa contratada a ser a responsável pelo processo, mas 

meramente acompanhar e dar suporte à equipe administrativa, principalmente aos secretários e 
contadores”. Também destacou que os Recorrentes informaram que “a ampla pesquisa de preços 
se deu através de pesquisas extraídas nos portais de transparência dos municípios da região de 
empresas que prestavam serviços similares”. O Relator constatou “que os prejulgados foram 
afrontados pelos Recorrentes por meio das seguintes condutas: contratação de um escritório de 
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contabilidade para a realização de serviços contábeis da Unidade Gestora e ausência de situação 
excepcional e específica para justificar a prestação dos serviços por outrem que não seja o servidor 
público que exerce o cargo de contador no município”. O Relator ainda entendeu que “na 
hipótese de afastamento do contador efetivo, deveria haver contratação temporária, realização 
de licitação para pessoa física ou atribuição da responsabilidade a servidor efetivo dos outros 
poderes, com procedimento paralelo para contratação de novo contador por meio de concurso 
público, nos termos do Prejulgado 1277”, o que não foi efetuado. Ressaltou que “pela transcrição 
dos serviços constantes do Termo de Referências, que esses dizem respeito a serviços contábeis 
habituais, que não poderiam ter sido terceirizados para pessoas ou empresas e deveriam ser 
executados por servidores efetivos”. Quanto à sanção por ausência de orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e custos unitários, e de ampla pesquisa prévia de preços, o Relator 
afastou a penalidade, pois verificou a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal de Balneário 
Piçarras e da Secretária de Administração e Fazenda, pela falta de nexo de causalidade no ato de 
elaboração de orçamento prévio com suas funções. Para o Relator, apesar do entendimento nos 
autos originários de que “a responsabilidade dos indicados como responsáveis advém da 
assinatura do contrato, tal fato não atrai automaticamente a irregularidade que tem origem em 
falhas do orçamento prévio”. O Relator entendeu “que eventuais irregularidades derivadas do 
orçamento devem recair exclusivamente sobre quem os elaborou” e, no caso dos autos, o Relator 
percebeu “que havia uma assessoria administrativa de licitações e contratos. Logo, competiria a 
área técnica constituída com esse fim, ou mesmo aos membros da comissão permanente de 
licitação que elaboraram o certame, a responsabilidade sobre um orçamento estimativo 
inidôneo”. Por fim, o Relator concluiu que “o simples fato de os responsáveis terem assinado o 
contrato não permite concluir que eles tinham pleno conhecimento da irregularidade em questão, 
especialmente quando se trata de uma questão pontual do certame”, assim, esta irregularidade foi 
afastada e dado parcial provimento ao recurso. @REC-18/00697306, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.49 Recurso de Reexame. Contrato administrativo. Regime de autorização. Determinação 
para realização de licitação. Possível anulação do contrato vigente. Ausência de citação 
da empresa interessada. Nulidade. Súmula 3 do STF. Provimento. O TCE/SC anulou 
determinação para realização de licitação devido à ausência de citação de empresa interessada em 
observação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Trata-se de Recurso 
de Reexame, interposto pela Empresa de Navegação Santa Catarina Ltda., por meio de seu 
procurador devidamente firmado em face de decisão proferida no processo @RLA-
17/00247171. O Relator recapitulou as duas determinações proferidas na decisão do processo, 
“a primeira, exigiu a apresentação de um plano de ação visando à abertura de licitação para a 
exploração dos serviços de transporte aquático realizado entre os Municípios de Itajaí e 
Navegantes, conforme determina o art. 175, caput, da Constituição Federal e legislação correlata, 
considerando os requisitos apontados nos itens 1.1 a 1.5 da decisão. A segunda, exigiu que, 
enquanto não realizada a devida licitação, o DETER deveria efetuar a avaliação do equilíbrio 
econômico financeiro do atual contrato celebrado com a empresa que presta atualmente os 
serviços sob análise, no sentido de demonstrar a real necessidade da concessão do subsídio, bem 
como realizar a respectiva fiscalização”. O Relator observou que “em suas razões recursais a 
recorrente, inicialmente, alega que a decisão recorrida afronta a Súmula Vinculante n. 03 do STF. 
Defende que a decisão exarada pelo TCE pode invalidar a autorização de exploração do Serviço 
de Transporte Hidroviário entre os Municípios de Itajaí e Navegantes que é realizado pela 
empresa ora recorrente. Portanto, pugna pela sua participação no feito”. Desta feita, o Relator 
concluiu que assiste razão ao Recorrente, “pois a determinação constante do item 1 da decisão 
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recorrida atinge diretamente os serviços prestados pela recorrente. Em resumo, a decisão 
recorrida determina ao Presidente do DETER à abertura de licitação para a exploração do 
transporte fluvial entre os Municípios de Navegantes e Itajaí, atividade que atualmente é realizada 
pela recorrente, por meio de autorização”. E complementou, “Ora, considerando que a delegação 
do serviço prestado pela recorrente foi materializada pelo Poder Público por meio das Resoluções 
n.s 531 e 532, ambas do ano de 1985, ou seja, há mais de 30 anos, sem uma definição de prazo 
para a extinção de sua exploração, não pode a recorrente ser excluída da discussão acerca da 
prestação deste serviço no âmbito desta Casa, uma vez que a decisão vai interferir diretamente 
na sua órbita jurídica-financeira”. Assim sendo, concluiu o Relator, “diante de todas essas 
considerações, acolhendo os posicionamentos apresentados nos autos, concluo por dar 
provimento parcial ao recurso para anular o item 1 da decisão recorrida, para que seja realizada 
no bojo do processo principal a notificação da empresa interessada, em homenagem aos 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. Por fim, extrai-se da ementa do 
voto do Relator: “Quando decisão desta Casa determinar a realização de licitação e possivelmente 
a anulação do contrato administrativo vigente que beneficia a interessada, a sua citação é medida 
necessária, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – 
Súmula Vinculante n. 03 do STF”. @REC-18/01212861, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.50 Consulta. Hospitais. Atendimentos. Outros municípios. Cidadãos. Custeio. 
Contrapartida de outros municípios. Possibilidades e alternativas. Comissão 
Intergestores Bipartite. Convênio e contratos. Consórcio intermunicipal. O Tribunal de 
Contas de SC respondeu consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Brusque, acerca da 
possibilidade de buscar recursos junto aos municípios vizinhos que se utilizam dos atendimentos 
de saúde do Hospital de Azambuja, atualmente custeado com recursos do Município de Brusque, 
e criou os itens 4, 5 e 6 no Prejulgado 1626 para esclarecer dúvidas semelhantes. Informou o 
Relator que o consulente requer “orientação e amparo para buscar recursos dos municípios 
vizinhos que se utilizam dos atendimentos junto ao Hospital de Azambuja, pois trata-se da 
premissa de equidade, onde cada um custeia os atendimentos de seus munícipes.” O Relator 
também mencionou que, de acordo com o consulente, “o Município de Brusque tem arcado com 
grandes dispêndios orçamentários concernentes aos atendimentos médico-hospitalares a usuários 
domiciliados em outras cidades, sem qualquer contrapartida destas”. Inicialmente, o Relator 
analisou que “o Hospital de Azambuja, segundo a área técnica, é unidade pertencente a uma 
associação privada sem fins lucrativos. O hospital é prestador de serviço e parceiro na execução 
de atendimentos de saúde púbica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A questão que se 
apresenta é que o Município de Brusque é o principal financiador do Hospital de Azambuja, o 
qual atende também cidadãos de municípios vizinhos, o que resulta em excessivo ônus financeiro 
ao ente público sem contrapartida”. O Relator destacou que “a Consulta, isto é, a questão posta, 
embora não tenha sido formulada em tese, traz questão pertinente a uma orientação por esta 
Corte, pois inúmeros outros hospitais no Estado podem estar na mesma situação, e a saúde, pela 
essencialidade na prestação de serviços, cuidando do direito maior de todos os cidadãos, a VIDA, 
não pode parar”. O Relator resumiu as três sugestões apresentadas pela área técnica para a 
solução do problema apresentado: “1) Comissão Intergestores Bipartite (CIB): essa Comissão é 
um espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da política de 
assistência social. Objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do 
processo de descentralização das ações de saúde. Dessa forma, a área técnica sugere a discussão 
do problema apresentado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na qual participam 
representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde. 2) Contrato ou 
convênio com os demais municípios: a mesma relação formalizada entre o Hospital Azambuja e 
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o Município de Brusque pode ser buscada pela administração da unidade hospitalar junto aos 
demais municípios de origem dos cidadãos que são atendidos, a fim de equilibrar os custos do 
serviço de atendimento à saúde; 3) Consórcio: existe a possibilidade de ser formado um consórcio 
intermunicipal integrado pelos municípios da região de Brusque e este consórcio firmar contratos 
e convênios com o Hospital de Azambuja”. O Relator salientou que, “a respeito dessa mesma 
matéria (questão do Hospital Azambuja de Brusque), tramita no Poder Judiciário Catarinense a 
Ação Civil Pública 5009550- 12.2019.8.24.0005, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Balneário Camboriú, a qual trata do Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú”, e que, 
“naqueles autos, a questão que se coloca é que o Hospital Ruth Cardoso, localizado em Balneário 
Camboriú, atende munícipes de Balneário Camboriú e também de municípios vizinhos, 
acarretando uma sobrecarga financeira ao Município de Balneário Camboriú”. “Diante desse 
quadro, o Poder Executivo Municipal de Balneário Camboriú anunciou que a partir de janeiro de 
2020 passaria a atender apenas os munícipes de Balneário Camboriú, diante do que o Ministério 
Público de Santa Catarina moveu Ação Civil Pública em face do Estado de Santa Catarina e do 
Município de Balneário Camboriú objetivando a suspensão da medida anunciada. Visando 
impedir o fechamento das portas da urgência e emergência do Hospital Municipal Ruth Cardoso, 
e garantir o atendimento da população da Macrorregião da Foz do Rio Itajaí, o Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina determinou que o Estado de Santa Catarina auxilie no custeio do hospital, 
mediante o bloqueio mensal de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como determinou 
a atuação conjunta do Governo do Estado com os municípios da Macrorregião da Foz do Rio 
Itajaí para solução do problema”, complementou o Relator. O Relator mencionou que na referida 
ação, em março deste ano foi obtida, em segundo grau, medida liminar que determinou a 
manutenção do Hospital Municipal Ruth Cardoso, aberto aos pacientes dos outros municípios e 
o bloqueio mensal de R$ 1 milhão do Governo do Estado para auxílio ao município na 
manutenção dos serviços e que mais de R$ 6 milhões já foram bloqueados. Ele também entendeu 
que “determinação semelhante deve ser dada nos presentes autos da Consulta formulada”. O 
Relator ressaltou o julgamento da CON-18/01064900, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
da sua Relatoria, que tratou de questão semelhante, cuja decisão foi reformar o Prejulgado 1626, 
com a inclusão de dois novos itens, e que posteriormente teve complementação por meio do 
processo CON-20/00061260. Contudo, o Relator entendeu que o Prejulgado 1626 não trata 
exatamente da mesma situação que a presente Consulta, pois as perguntas formuladas na CON-
18/01064900, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da Relatoria do Conselheiro Luiz 
Roberto Herbst, eram diferentes das formuladas nas presente Consulta. No referido processo o 
questionamento foi acerca da “possibilidade de complementação financeira de valores referentes 
a serviços de saúde tendo em vista que os valores oferecidos pelo Ministério da Saúde para 
serviços de alta e média complexidade não acompanham os valores de mercado desses serviços, 
obrigando municípios a utilizarem recursos próprios para realização desses serviços. 
Possibilidade de o município prestador do serviço receber em seu Fundo Municipal de Saúde 
recursos financeiros dos municípios solicitantes” e ainda sobre a “possibilidade de o município 
prestador do serviço cobrar dos municípios solicitantes os valores pagos para a complementação 
das contratualizações”, apontou o Relator. Já nos autos da presente consulta, @CON-
19/00530977, o Relator salientou que o questionamento é sobre “a possibilidade e alternativas 
possíveis de buscar recursos junto a outros Municípios e Estado quando hospitais de um 
município prestam atendimento a cidadãos de outros municípios sem receber contrapartida, 
onerando o cofre público municipal onde estão sendo prestados os atendimentos, com ameaça 
de inviabilizar os atendimentos e o hospital precisar fechar as portas”, de acordo com o quadro 
incluso no voto do Relator. Assim sendo, o Relator concluiu “não se pode dizer que o caso da 
presente Consulta seja exatamente o mesmo, ainda que ambas tratem do assunto Saúde e 
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Recursos. Não obstante, tendo em vista que vários Prejulgados a respeito de assuntos 
semelhantes dificultam a pesquisa pelos jurisdicionados”, foi decidido o acréscimo dos itens 4 e 
5 ao Prejulgado 1626 já existente, ao invés da criação um novo Prejulgado. Desta feita, foram 
acrescentados os itens 4, 5 e 6 ao Prejulgado 1626, com a seguinte redação:“4. É legítimo e atende 
aos princípios da proporcionalidade, da equidade e do equilíbrio orçamentário-financeiro a 
formalização de ajuste entre os entes públicos envolvidos pela via do consórcio intermunicipal, 
convênio ou instrumento congênere, para que o município que atenda a cidadãos de municípios 
vizinhos, na rede pública própria, contratada (prestadores de serviços) ou contratualizada 
(entidades filantrópicas e sem fins lucrativos), no âmbito do SUS, receba contrapartida no 
custeios das despesas desses atendimentos, sendo recomendável a discussão do problema e a 
busca de soluções por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), ante o dever do Estado 
colaborar nesse custeio. 5. Havendo constituição de consórcio intermunicipal integrado pelos 
Municípios que se utilizam dos serviços de saúde, este consórcio pode firmar contratos e 
convênios com o hospital filantrópico ou sem fins lucrativos prestador dos serviços de forma a 
cada município arcar com os custos dos respectivos munícipes. 6. É possível a determinação pelo 
Tribunal de Contas para que o Estado de Santa Catarina, ante a premissa que o direito à Saúde 
constitui direito fundamental, auxilie no custeio de hospital municipal que preste atendimento a 
cidadãos de outros municípios vizinhos, em quantia a ser definida em solução conjunta entre 
Estado e Município, evitando a suspensão dos atendimentos”. Por fim, ainda foi determinado 
pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina ao Estado de Santa Catarina, “ante a premissa que o 
direito à Saúde constitui direito fundamental, que auxilie no custeio de hospital municipal que 
preste atendimento a cidadãos de outros municípios vizinhos, em quantia a ser definida em 
solução conjunta entre Estado e Municípios, evitando a suspensão dos atendimentos”. @CON-
19/00530977, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.51 Consulta. Saúde. Consórcio privado. Custeio público. Rateio de custos. Impossibilidade. 
Reforma de prejulgado. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Presidente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Sul Catarinense (CIS-AMESC), questionando 
acerca das formas e da operacionalização do custeio de consórcios intermunicipais de saúde. O 
Relator resumiu o questionamento da seguinte forma “O mérito da consulta trata da viabilidade 
de um consórcio intermunicipal de saúde, de natureza público privada, poder ter sua manutenção 
custeada pelos municípios membros mediante o pagamento de valores a título de custos 
administrativos calculado em percentual sobre o montante dos produtos e serviços efetivamente 
utilizados e descritos em cada nota fiscal emitida pelo consórcio contra o município e, na 
sequência, a possibilidade da nota fiscal trazer em campo específico (outras despesas) o valor 
destacado dos custos administrativos cobrados do município participe, bem como a possibilidade 
de pagamento de uma nota fiscal com dois empenhos diversos, com fontes de receitas diversas”. 
Sobre o primeiro questionamento, o Relator assim se posicionou “A resposta ao primeiro 
questionamento, então, é negativa, não havendo possibilidade de um consórcio intermunicipal 
de saúde ter sua manutenção custeada pelos municípios membros mediante o pagamento de 
valores a título de custos administrativos calculado em percentual sobre o montante dos produtos 
e serviços efetivamente utilizados”. No segundo ponto, o Relator entendeu que “o 
preenchimento das notas fiscais é regido pelas normas tributárias e, por isso, foge à competência 
desta Corte de Contas a possibilidade de orientação acerca do tema”. O entendimento da terceira 
pergunta foi no mesmo sentido. Acerca do quarto questionamento, o Relator aponta que “A 
forma que os consorciados podem repassar recursos para o consórcio público é mediante 
contrato de rateio, de acordo com o analisado nas questões anteriores. Assim sendo, a regra geral 
de possibilidade de pagamento de um determinado bem ou serviço com recursos de fontes 
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diversas não se aplica ao consórcio público”. Por fim, propôs responder a consulta com base nos 
entendimentos já esposados e ajustar o item 6.b e inclusão do item 9 no Prejulgado 1776, com a 
seguinte redação “6. (...) b) o limite de valores para dispensa de licitação para compras, obras e 
serviços estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei de Licitações, no caso de consórcios 
públicos, corresponde a 20% dos limites estabelecidos na alínea “a” dos incisos I e II do art. 23, 
de acordo com o §1º do art. 24 da Lei n. 8.666/93, com a redação alterada pelo art. 17 da Lei n. 
11.107/2005 e pela Lei n. 12.715, de 2012; (...) 9. É vedado aos consórcios públicos definir formas 
de obtenção de receitas que não sejam compatíveis com as previsões da Lei nº 11.107/2005 e 
Decreto nº 6.017/2007, sendo vedado soluções alternativas entre as quais a cobrança de valores 
a título de custos administrativos calculado em percentual sobre o montante dos produtos e 
serviços efetivamente utilizados uma vez que o art. 8º da Lei nº 11.107/2005 dispõe de forma 
clara e taxativa que as despesas do consórcio deverão ser financiadas exclusivamente pelos valores 
definidos no contrato de rateio.” e ajuste do item 2 do Prejulgado 2090, com a seguinte redação 
“2. A contratação de serviço de telefonia móvel pré-pago mediante dispensa de licitação é possível 
desde que o contrato com a prestadora não ultrapasse o montante preceituado no art. 24, II, da 
Lei n° 8.666/93”. @CON-19/00938976, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.52 Recurso de Agravo. Contratações. Aquisições. Pandemia. Supervisão. Secretaria de 
Administração. Segregação de funções. Disponibilização na internet. Remessa ao 
TCE/SC das informações. Verificação do controle interno. O TCE/SC deu provimento 
parcial para modificar unicamente a determinação imposta ao Secretário de Estado da 
Administração de participar conjuntamente da ordenação de pagamento realizada por titular de 
outra Secretaria de Estado, a qual passará a ter a seguinte redação: “[...] 1.3 que as aquisições e 
contratações realizadas pelas Secretarias Estaduais para enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus, com valores superiores ao montante de R$ 176.000.00, previstos no art. 23, II, “a”, 
da Lei Federal n. 8.666/93, com redação dada pelo Decreto n. 9.412/2018, estejam condicionadas 
às seguintes providências: supervisão por parte da Secretaria de Estado da Administração, por 
meio de controles de riscos, os processos de pagamentos realizados pelo Estado de Santa Catarina 
que envolvam licitações e contratos de materiais e serviços, realizados e autorizados por quaisquer 
das demais Secretarias Estaduais”. Trata-se de Recurso de Agravo interposto nos termos do art. 
82 da Lei Complementar 202/00, pelo Secretário de Estado da Administração e pelo Controlador 
Geral do Estado, em face do item 1 da Decisão Singular n. GAC/HJN 0630/2020, nos autos do 
processo @RLI-20/00190825. O Relator explicou que os Recorrentes buscam a modificação da 
decisão exarada para afastar as determinações constantes no item 1 do processo @RLI-
20/00190825, os quais consistem em: "1) concessão de cautelar em desacordo com o dispositivo 
do regimento interno que trata da matéria; 2) disponibilização de todas as contratações e 
aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela covid-19 em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet); 3) remessa ao tribunal de contas, por meio eletrônico, até o 
dia seguinte à publicação do aviso no órgão oficial, das informações e documentos previstos no 
art. 1º da instrução normativa n° TC 0021/2015, relativos a procedimentos licitatórios, dispensas 
e inexigibilidades; 4) aquisições e contratações realizadas pelas secretarias estaduais para 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, com valores superiores ao montante de R$ 
176.000.00, condicionadas às seguintes providências: 4.1) verificação prévia pelos setores de 
controle interno, bem como a certificação de regularidade atestada pela Controladoria-Geral do 
Estado; 4.2) autorização do pagamento mediante a subscrição por parte da autoridade 
competente no âmbito do órgão em conjunto com o secretário da pasta em que se realiza a 
compra e o secretário de estado da administração, considerando o disposto na Lei Complementar 
n. 741/2019, artigo 29, inciso IV; 4.3) segregação das funções, de modo a desconcentrar as 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1776
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2090
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900938976
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000190825
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atividades e procedimentos inerentes ao processo de aquisição e contratações relacionadas ao 
combate à pandemia da covid-19, com a participação de setores distintos e diferentes 
responsáveis por cada etapa. Por fim solicita, ainda, concessão de efeito suspensivo ao presente 
agravo", complementou o Relator. Sobre o Requerimento do efeito suspensivo, o Relator 
informou que "os agravantes inicialmente requereram a concessão de efeito suspensivo ao 
presente recurso de agravo, por entenderem que o recurso não visa a modificação integral da 
decisão, mas sim, a modificação de pontos específicos, em que se busca, em última análise, a 
reconsideração desta Corte de Contas quanto à decisão exarada". Contudo, o Relator ressaltou 
que o art. 82 da Lei Complementar n. 202/00, estabeleceu expressamente que para o recurso de 
agravo não cabe efeito suspensivo, assim sendo, "considerando que a finalidade da medida 
cautelar deve se sobrepor frente a quaisquer interesses particulares, conheço do presente recurso 
nos seus efeitos legais". O Relator ainda informou que "os agravantes argumentam que a 
concessão da medida estaria extrapolando os limites impostos no art. 114-A da Resolução n. TC 
06/2001, uma vez que a cautelar se destina à sustação de ato emanado de autoridade pública, ao 
passo que teria havido a imposição de determinações e obrigações aos agentes públicos 
destinatários da decisão. Essa discussão já encontra passividade no âmbito desta Casa. A 
concessão de medida cautelar em processos de fiscalização promovidos pelas Cortes de Contas 
encontra amparo no poder geral de cautela conferido aos órgãos de controle, conforme 
expressamente já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados". Ainda 
complementou o Relator que, no presente caso, a área técnica identificou falhas no cumprimento 
ao disposto na Lei n. 13.979/2020, "o que motivou este Conselheiro Relator a determinar a 
adoção de providências para o cumprimento da norma legal em decisão cautelar concedida nos 
autos do processo @RLI-20/00190825, face a verificação da presença dos requisitos do fumus 
boni iuris e do periculum in mora, conforme demonstrado na decisão recorrida". Para o Relator, 
"a área técnica enfatiza que é perfeitamente admissível que a medida cautelar possa conter 
determinações ou reconhecer obrigações legais aos quais os agentes já estão sujeitos por força de 
lei, sempre que tais medidas se destinem a neutralizar situações de lesividade, atual ou iminente, 
ao erário, inclusive ao próprio exercício dos controles social, interno e externo dos atos 
administrativos. Assim, afastou a interpretação conferida pelos Agravantes quanto ao fato de que 
o Tribunal de Contas somente poderia conceder 'medida cautelar para SUSTAR determinado 
ato”. Por fim, o Relator salientou que "no presente caso, foram evidenciadas falhas graves no 
tocante ao dever de publicidade e transparência quanto às contratações emergenciais realizados 
no âmbito do Governo de Santa Catarina, especialmente no âmbito da Secretaria de Estado da 
Saúde, possível de causar sérios danos ao exercício do controle externo, razão pela qual, como 
bem evidencia a Instrução, justifica-se a concessão de cautelar para que os agentes públicos 
responsáveis ajustem imediatamente a atuação aos preceitos constitucionais e legais vigentes. 
Dito isto, acompanhando o Corpo Instrutivo, considero improcedente o pedido formulado pelos 
agravantes, visto não haver irregularidade na concessão de cautelar para instar determinado 
agente público a agir conforme as regras legais vigentes em vista da aplicação concreta do 
princípio da legalidade que estão sujeitos, sempre que identificado omissões passíveis de 
correção". Na análise do mérito, o Relator iniciou analisando o item 2, a disponibilização de todas 
as contratações e aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela covid-19em sítio oficial 
específico na rede mundial de computadores (internet), e nesta questão, o Relator observou que 
"há informações sobre receitas e despesas destinadas ao combate à pandemia, porém não há 
informações detalhadas sobre as contratações em que restem identificados os objetos 
contratados, valores pagos, nome dos contratados, números dos processos de contratações etc., 
conforme exige o art. 4º, § 2º da Lei n. 13.979/2020. Ademais, os próprios agravantes 
reconhecem a falha em relação à falta de informações", e portanto o Relator decidiu que "não há 
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motivos para a reforma da decisão, visto que atualmente o Governo do Estado não comprovou 
o atendimento ao disposto no art. 4º, § 2º da Lei n. 13.979/2020". Sobre o item 3, a determinação 
de Remessa ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, até o dia seguinte à publicação do aviso 
no órgão oficial, das informações e documentos previstos no art. 1º da Instrução Normativa n° 
TC 0021/2015, relativos a procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, o Relator 
enfatizou que "o Corpo Técnico, a função normativa é conferida ao Tribunal pela sua Lei 
Orgânica, que faculta a expedição de instruções e atos normativos, de cumprimento obrigatório 
sob pena de responsabilização do infrator, acerca de matérias de sua competência e a respeito da 
organização dos processos que lhe devam ser submetidos", de acordo com o art. 4º da Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (LC n. 202/2000). O Relator ainda 
salientou que, "quanto à alegação de existência de sistemas internos e portais de transparência do 
Poder Executivo e Secretaria de Estado da Saúde, conforme já evidenciado, a dificuldade de 
obtenção dos dados nesses sistemas e portais foi grande". Quanto ao item 4, a determinação de 
aquisições e contratações realizadas pelas secretarias estaduais para enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus, com valores superiores ao montante de R$ 176.000.00, condicionadas a 
providências, o Relator apontou que "que a discussão em exame se atém ao montante acima do 
qual os processos de compras e contratações deverão adotar as providências elencadas no item 
1.3 da decisão recorrida", e que "a determinação imposta foi devidamente motivada pelo alto 
risco verificado nos procedimentos de compras e contratações emergenciais para combate à 
pandemia, pelas Secretarias Estaduais, em especial a Secretaria Estadual da Saúde. Constatou-se 
a presença reiterada de irregularidades semelhantes, fato que indicou a fragilidade do processo de 
contratação e a inobservância dos controles internos", e desta feita, o Relator decidiu que "neste 
particular, entendo que, no momento, não cabe qualquer modificação no valor base fixado na 
decisão agravada, haja vista a ausência de qualquer fato novo trazido aos autos pelos agravantes". 
Quanto ao item 4.1, determinação de verificação prévia pelos setores de controle interno, bem 
como a certificação de regularidade atestada pela Controladoria-Geral do Estado, o Relator 
entendeu que, "em relação a determinação de que seja realizada a verificação prévia pelos setores 
de controle interno, bem como a certificação de regularidade atestada pela Controladoria-Geral 
do Estado, os Agravantes não contestam essa necessidade, mas sim que esta seja realizada nos 
casos em que contratações superem o valor fixado de que foi tratado no item anterior, para que 
não reste inviabilizada a eficiência nas contratações. Dito isto, para o momento, entendo que não 
cabe qualquer retificação", e manteve o determinado cautelarmente. Quanto ao item 4.2, 
determinação de autorização do pagamento mediante a subscrição por parte da autoridade 
competente no âmbito do órgão em conjunto com o secretário da pasta em que se realiza a 
compra e o secretário de estado da administração, o Relator apontou que "o ordenador de 
despesas da unidade gestora constitui-se no Secretário de Estado da respectiva Pasta, ou em 
agente público formalmente designado para tal função, conforme disposto no art. 139, §§ 1º e 2º 
da Lei Complementar (estadual) n. 741/2019", e que "com a publicação das Portarias SEA nº 
162/20203 e 163/2020, as quais, respectivamente, criaram a Comissão Especial de Licitação para 
Planejamento de Compras Destinadas ao Enfrentamento da COVID-19, e a Comissão Especial 
de Licitação para Aquisições e Contratações Destinadas ao Enfrentamento da COVID-19 
(vigente desde o dia 06/05/2020), concluiu a área técnica que haverá a centralização das compras 
e contratações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 na Secretaria de 
Estado da Administração, cujo titular será o ordenador das despesas, superando-se, portanto, a 
questão posta em análise". Para o Relator, "resta claro que a participação do Secretário de Estado 
da Administração no processo de autorização de pagamento extrapola as competências legais. 
Entretanto, como bem salientou o Corpo Instrutivo, ao Secretário de Estado da Administração 
é atribuída a competência para supervisionar a gestão dos processos de compras (licitações e 
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contratos). Assim, é inegável a competência do titular da Pasta da Secretaria de Estado da 
Administração para implementar mecanismos de controle de riscos em processos de pagamentos 
realizados pelo Estado de Santa Catarina, autorizados pelos ordenadores de despesas das demais 
secretarias estaduais" e por essas razões o Relator acolheu as razões do agravo para afastar a 
determinação imposta ao Secretário de Estado de Administração de participar conjuntamente da 
ordenação de pagamento realizada por titular de outra Secretaria de Estado, sem prejuízo da sua 
competência de supervisionar, mediante controles de riscos, os processos de pagamentos 
realizados pelo Estado de Santa Catarina que envolvam licitações e contratos de materiais e 
serviços, realizados e autorizados por quaisquer das demais secretarias estaduais. Por fim, quanto 
ao item 4.3, determinação pela 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 setores distintos e diferentes responsáveis por cada 
etapa, o Relator constatou que "nas dispensas de licitações realizadas pela Secretaria de Estado 
da Saúde - SES, as funções críticas de decisão sobre os requisitos técnicos do equipamento, 
quantitativos a serem adquiridos, seleção das propostas e condições de pagamento não foram 
segregadas nos níveis de planejamento e seleção do fornecedor, não havendo uma garantia de 
balanceamento do poder decisório, que se concentrou basicamente em uma instância, e até 
mesmo uma única pessoa", e não acolheu os argumentos do agravo. @REC-20/00215593, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.53 Representação. Serviços médicos e odontológicos. Processo licitatório. Burla ao 
concurso público. Atividades típicas e permanentes. Irregularidade. Multa. O TCE/SC 
aplicou multa ao Prefeito municipal de Caxambu do Sul pela contratação de serviços médicos e 
odontológicos, via certame licitatório, para o desempenho de atividades típicas e permanentes do 
Município de Caxambu do Sul no exercício de 2017 e seguintes, em afronta ao previsto no art. 
37, inciso II, da Constituição Federal e em desacordo aos Prejulgados 1084, 1526 e 1891 do 
Tribunal de Contas. Trata-se de Representação subscrita pela Promotora de Justiça da Comarca 
de Chapecó, relatando a contratação de serviços médicos e odontológicos mediante processo 
licitatório, evidenciando burla ao instituto do concurso público. Inicialmente, o Relator explicou 
que “a orientação uníssona é a de que o instituto da terceirização situa-se entre as hipóteses de 
execução indireta das necessidades da Administração Pública, perfectibilizando-se por meio da 
celebração de contratos administrativos entre o ente público e empresas privadas, as quais 
fornecem mão-de-obra para o desempenho de tarefas enquadradas como atividades-meio, 
porque as atividades-fim, a exemplo das atividades desenvolvidas por médicos e odontólogos, 
devem ser realizadas por servidores públicos”. Para o Relator, “havia servidores aprovados em 
processos seletivos para o desempenho das funções licitadas pela unidade gestora. Mesmo assim, 
a Prefeitura desconsiderou o procedimento de seleção e adotou o procedimento licitatório como 
opção”. Ademais, ressaltou que a sua assessoria entrou em contato com a Prefeitura de Caxambu 
do Sul e obteve a informação que a contratação de odontólogo foi substituída por processo 
seletivo, mas a de médico continua em vigência, e desta feita, concluiu que “a contratação não 
representa uma situação pontual, para um acúmulo de casos de média e alta complexidade. Pelo 
contrário, representa uma necessidade habitual da unidade gestora, que deve ser executada por 
intermédio de um médico habilitado aprovado por concurso público”. Assim sendo, entendeu o 
Relator que “impõe-se, assim, a aplicação de penalidade ao então gestor, pela contratação de 
serviços médicos e odontológicos, via certame licitatório (Pregão nº 003/2017, para serviços 
odontológicos e Pregão nº 005/2017, para serviços médicos), para o desempenho de atividades 
típicas e permanentes do Município de Caxambu do Sul”. O Relator ainda considerou a multa 
“em razão de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000215593
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contábil, financeira,orçamentária, operacional e patrimonial. Para tal descumprimento a gradação 
será entre 8% (oito por cento) e 80% (oitenta por cento) do montante referido” no art. 70, inciso 
II, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c o art. 109, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas. @REP-18/00659986, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.1.54 Especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser 
adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua 
essencialidade para atender as necessidades do órgão ou da entidade contratante. 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços 20/2019, conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
e tendo por objeto o fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI (coldres 
táticos) para os policiais de todas as unidades da PRF, dividido em dois itens: coldres táticos cáqui 
e preto. Entre as irregularidades suscitadas, a representante informou que, a despeito de sua 
proposta haver sido classificada provisoriamente em primeiro lugar, acabou sendo ao final 
desclassificada após análise dos laudos laboratoriais de seu produto na cor preta, o qual não teria 
atingido o tom de preto exigido nas normas NTPRF109 e 109.1, conforme previsto no edital: 
“A licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios laboratoriais (químicos, físicos e colorimétricos) que comprovem 
as propriedades dos materiais e insumos empregados, conforme definido na Norma Técnica da Polícia Rodoviária 
Federal – NTPRF correspondente ao item relacionado na proposta.”. Chamada aos autos, a PRF 
argumentou que “a normatização da identidade visual da PRF ocorreu com a criação do Manual de Identidade 
Visual - MIV. O MIV tem por objetivo disciplinar os elementos de comunicação visual que identificam a 
instituição, estabelecendo seu padrão de utilização, a fim de preservar a coerência dos signos institucionais e fortalecer 
a imagem da PRF; (...) tendo em vista que não existe uma metodologia padrão para identificação de diferença de 
tonalidade a olho nu e considerando ser fundamental a manutenção da padronização e evitarmos subjetivismos na 
análise, foi adotado o espaço de cor CIELAB, que é atualmente o mais popular dos espaços de cores uniformes 
usados para avaliar as cores; (...) a cor precisa ser expressa de forma objetiva por meio de números para garantir 
que o produto final esteja de acordo com suas especificações.”. Em sua instrução, a unidade técnica deixou 
assente que “não se questiona o fato de o órgão ter estabelecido no edital, com base na NTPRF 109.1, 
parâmetros objetivos para a escolha do modelo que atenda sua necessidade, tampouco a padronização necessária 
para os itens que compõem os uniformes dos policiais rodoviários federais”, mas o que “merece censura, pois não 
parece razoável, é desclassificar uma proposta cujo valor será de no mínimo R$ 8.000.000,00 a menos do que a 
que poderá vir a ser habilitada, com fundamento em uma diferença de coloração que, aparentemente, sequer pode 
ser identificada pelo olho humano”. Além disso, pesquisa realizada em outros editais para aquisição de 
coldres táticos por outros órgãos de segurança para a aquisição de bens semelhantes demonstrou 
que “as especificações de cor se cingem, usualmente, a identificar a cor predominante, sem adentrar em especificações 
rigorosas e desnecessárias como se viu no presente caso”, indicando assim que a precisão na estipulação da 
cor não é o principal aspecto a ser perquirido na aquisição. Em seu voto, o relator assinalou que 
especificações com potencial para restringir o caráter competitivo do certame devem ser objeto 
de adequada fundamentação baseada em estudos técnicos que indiquem a obrigatoriedade de 
inclusão de tais regras para atender às necessidades específicas do órgão ou entidade. A despeito 
de reconhecer a importância de padronização da identidade visual da corporação, ponderou, 
acompanhando a unidade técnica, que “as exigências de cor, da forma proposta pela PRF, se mostram 
excessivas e capazes de restringir a competitividade no certame, principalmente quando há no mercado bens 
similares, de cor praticamente idêntica, que atenderiam às demais especificações de segurança estipuladas pela 
Administração”. Para ele, não foi trazido os autos “qualquer estudo que justifique a imperatividade de 
especificar cores com a precisão registrada da NTPRF 109.1, referência técnica para o pregão eletrônico sob 
análise”. E arrematou: “não foram apresentadas justificativas para que nuances de cor permitam a rejeição de 
produtos que atendam todas as demais especificações previstas na referida norma técnica, mormente quando 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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praticados valores significativamente inferiores aos demais fornecedores”. Nos termos da proposta do relator, 
o Plenário decidiu determinar ao órgão o “retorno de fase no pregão 20/2019, para retomada do 
julgamento da proposta da empresa representante, mediante a solicitação de apresentação de amostras dos produtos 
ofertados para inspeção visual, em consonância com o critério da economicidade definido no art. 70 da Constituição 
Federal, com o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa (art. 3º da Lei 8.666/1993 c/c art. 9º da Lei 
10.520/2002), os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 2º do Decreto 10.024/2019) e com a 
vedação de especificações excessivas (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002)”. O Pleno também decidiu cientificar 
o órgão das seguintes impropriedades: I) “ausência de levantamento de mercado nos estudos preliminares, 
com indicação dos fabricantes e modelos que atenderiam às especificações técnicas contidas no edital do PE 
20/2019 e na NTPRF 109.1, de forma a afastar requisitos potencialmente restritivos e possível direcionamento 
do certame para determinado produto/fabricante, contrariando o anexo III, item 3.3, alínea ´f´ da Instrução 
Normativa Seges/MPDG 5/2017”; e II) “inexistência de demonstração de pertinência entre a o nível de 
especificação da tonalidade da cor preta, na forma como procedido, e a finalidade de garantir a harmonia da imagem 
visual do conjunto das peças que compõem os uniformes e equipamentos de proteção individual dos policiais da 
instituição”. Acórdão 1973/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos n 396, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 

1.1.55 Prestação de Contas de Convênio. Execução de despesas em desacordo com o plano de 
aplicação. Convalidação das despesas pelo órgão repassados. Regularidade. 
Movimentação financeira dos recursos em instituição bancária não oficial. Inobservância 
de norma legal e regulamentar. Ressalva. Recomendações. Cumprimento de norma legal 
ou expedida por este Tribunal de Contas é de observância obrigatória por todos os 
jurisdicionados, cujo cumprimento em eventos futuros será aferido nos respectivos 
processos de prestações de contas, não se aplicando as disposições do art. 267-A do 
Regimento Interno. Não acolhimento. Contas regulares com ressalva. Ressalva mantida 
em relação a abertura de conta bancária em instituição não oficial, visto que contraria o art. 116, 
§ 4° da Lei n° 8.666/931. Em que pese tal exigência constar da norma legal e da Resolução n° 
3/20062, esta aplicável à data da celebração do Convênio, deixa-se de aplicar qualquer sanção em 
decorrência do longo decurso de tempo, na medida em que eventual sanção não se justificaria 
frente à função preventiva da medida. Não acolhimento das recomendações pois desnecessárias, 
tendo em vista que o cumprimento de norma legal ou expedida por este Tribunal de Contas é de 
observância obrigatória por todos os jurisdicionados, cujo cumprimento em eventos futuros será 
aferido nos respectivos processos de prestações de contas, não se aplicando as disposições do 
art. 267-A do Regimento Interno. Processo nº 761567/12 - Acórdão nº 1566/20 - Primeira 
Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 81/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-
2020/329672/area/242 

1.1.56 Consulta. Convênio celebrado entre sociedade de economia mista e autarquia. Repasse 
de recursos a esta última. Observância da normativa aplicável à tomadora. Necessidade 
de as despesas serem precedidas de prévio empenho. Responsabilidade do ordenador de 
despesa. Na hipótese em que uma sociedade de economia mista repassa recursos para uma 
autarquia, a execução das despesas do convênio firmado deverá respeitar o regramento 
orçamentário e jurídico da autarquia, pessoa jurídica de direito público. Conclui-se, ainda, pela 
irregularidade de despesas pagas sem empenho prévio, nos termos do artigo 60 da Lei 4.320/64. 
A responsabilidade pelo procedimento contrário às leis de regência é do ordenador de despesa, a 
quem compete autorizar liquidação desde que preenchidos os requisitos do art. 62 da Lei 
4.320/64. Processo nº 332920/19 - Acórdão nº 1459/20 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 81/20, disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1973%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347950.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347950.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00348005.pdf
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-
2020/329672/area/242  

1.1.57 Representação da Lei nº 8.666/93. Concorrência. Aquisição de kits escolares. Alegação 
de exiguidade do prazo para a apresentação de amostras. Inocorrência. Prazo razoável. 
Prejulgado nº 22. Improcedência. Recorde-se que, originalmente, foi apontada a ocorrência 
de duas impropriedades: exiguidade no prazo de 10 dias para a apresentação de amostras pela 
licitante vencedora e ilegalidade da exigência de laudos com expedição de no máximo 180 dias da 
apresentação das propostas. Registre-se primeiramente que no concernente à alegada ilegalidade 
da exigência de laudos com expedição de no máximo 180 dias da apresentação das propostas, a 
mesma sequer foi recebida, consoante expressamente consignado no Despacho. 
Secundariamente, quanto à exiguidade no prazo de 10 dias para a apresentação de amostras pela 
licitante vencedora, melhor sorte não lhe socorre. Consoante prescreve o Prejulgado n.º 22 desta 
Corte de Contas, "o instrumento convocatório deverá estabelecer, além do prazo razoável para 
apresentação da amostra, as características que deverão ser comprovadas, os critérios e os 
métodos que serão empregados na análise". Por aquilo que impõe o referido prejulgado, a 
definição de prazo de apresentação de amostras, perpassa pelo juízo discricionário do gestor 
público, o qual deve ser razoável, ou seja, adequado, coerente, lógico em relação as características 
do objeto que se pretende licitar e para o qual está a se exigir amostra. Processo nº 557442/19 
- Acórdão nº 1373/20 - Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 81/20, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-81-2020/329672/area/242 

1.1.58 Representação da Lei nº 8.666/93. Licitação exclusiva para ME e EPP locais. Prejulgado 
nº 27 deste Tribunal. Improcedência da representação. A representante aponta a ocorrência 
de possíveis impropriedades no instrumento convocatório consistentes, em suma: (a) na restrição 
supostamente indevida da licitação exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno 
porte locais; (b) na ausência de um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como ME/EPP sediados no local e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório. Inicialmente cabe mencionar que a licitação questionada se refere ao 
ano de 2016. Ressalta-se que à época não havia entendimento consolidado neste Tribunal de 
Contas acerca da matéria ora discutida, conforme assentado no próprio despacho de recebimento 
da representação. Extrai-se do contraditório apresentado que, diante da inexistência de lei local à 
época sobre o assunto, o Município adotou os dispositivos do Decreto Federal n.º 8.538/2015. 
Ressaltou-se na defesa que a exclusividade estabelecida para ME e EPP locais teve como objetivo 
promover o desenvolvimento econômico e social e que foi adotada porque o valor de cada item 
licitado era de no máximo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Também se frisou a existência do 
mínimo legal de possíveis participantes ME ou EPP no local, o que é de fácil constatação em 
razão do tipo de itens licitados (gêneros alimentícios). Não obstante tais considerações, as quais 
já seriam suficientes para concluir pela improcedência da representação no presente caso, cumpre 
ressaltar que no ano de 2019 foi publicado o Prejulgado n.º 27 deste Tribunal de Contas tratando 
sobre a matéria. Nesse prejulgado estabeleceu-se o entendimento de que é possível, mediante 
expressa previsão em lei local ou no instrumento convocatório, realizar licitações exclusivas a 
microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas em determinado local ou região, em 
virtude da peculiaridade do objeto a ser licitado ou para implementação dos objetivos propostos 
no artigo 47, da Lei Complementar n.º 123/2006, desde que, devidamente justificado. Assim, 
para a realização de licitação com participação exclusiva das ME e EPP locais deveriam ser 
cumpridos alguns requisitos como a exigência de que existam, no mínimo, três fornecedores ou 
empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente capazes de cumprir os requisitos 
do Edital e a condição de que o itens de contratação tenham valor máximo de R$ 80.000,00 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/7/pdf/00347583.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
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(oitenta mil reais). Além disso, verificou-se que o certame em tela respeita ambas as condições 
acima exteriorizadas, destacando, ainda, a existência de esclarecimento no sentido de que a 
escolha da realização de certame exclusivo para ME e EPP tivera como objetivo a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, o que vai ao encontro dos 
ditames constantes do Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Processo nº 633580/16 - Acórdão nº 1372/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 81/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242 
 

1.1.59  
 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1 Pessoal. Auxílio-saúde. Plano de saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta.   
Não há exigência de que o membro ou o servidor da Defensoria Pública da União que recebe o 
auxílio relativo à assistência à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro 
privado de saúde seja o contratante titular do plano e, portanto, não há vedação a que o membro 
ou o servidor beneficiário seja dependente em contrato avençado com a operadora de plano de 
saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio 
próprio para ter acesso ao ressarcimento, uma vez que aplicam-se à DPU o art. 230, caput e § 5º, 
da Lei 8.112/1990 e o art. 1º, § 3º, do Decreto 4.978/2004. Acórdão nº 1763/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 318, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.2.2 Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.É irregular 
a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige 
qualquer formação específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da 
Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não possuem natureza eminentemente 
burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e 
habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de 
cargo não é suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a 
que se refere aquele dispositivo constitucional. Acórdão nº 7634/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 319, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

1.2.3 Não é possível a acumulação de cargos e empregos públicos fora das hipóteses 
constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem remuneração, tenho 
em vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a Administração. 
Trata-se de Consulta encaminhada por presidente de Consórcio Intermunicipal, por meio da qual 
formula o seguinte questionamento: “É possível acumulação de cargo e emprego público (em 
regra, inacumuláveis) quando o empregado público solicita licença sem remuneração de um dos 
vínculos?” Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, salientou que a 
regra adotada pelo ordenamento constitucional consiste na vedação à titularidade, pela mesma 
pessoa, de mais de um cargo, emprego ou função pública, excetuadas as hipóteses em que o 
acúmulo é permitido, desde que respeitada a compatibilidade de horários, nos termos do inciso 
XVI do art. 37 da Constituição da República. Acrescentou que a dúvida do consulente consiste 
em avaliar se o afastamento sem remuneração de um dos vínculos mantidos com a Administração 
teria o condão de descaracterizar a proibição constitucional. Argumentou que a vedação recai 
sobre a cumulação não de remuneração ou vencimentos, mas de vínculos com a Administração 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-81-2020/329672/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D4978.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Pública, que são constituídos pela posse e desconstituídos pela exoneração, aposentadoria, morte, 
demissão e outras situações, entre as quais não está a licença sem remuneração, em que o laço 
com o ente público persiste íntegro. Acrescentou que, caso fosse a intenção do legislador 
constituinte permitir a acumulação de vínculos públicos quando apenas um estivesse sendo 
remunerado, estaria essa situação contemplada no rol exaustivo de exceções discriminado na 
Constituição, e que, levando-se em conta que a situação descrita pelo consulente não conta com 
previsão semelhante, a conclusão inevitável é de que o licenciamento sem remuneração de um 
dos vínculos não descaracteriza a antijuridicidade da acumulação. Ressaltou que, no âmbito do 
Tribunal de Contas da União, tal posicionamento encontra-se, inclusive, sumulado por meio 
do Enunciado n. 246, com os seguintes dizeres: O fato de o servidor licenciar-se, sem 
vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração 
direta ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir 
no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois que o instituto da 
acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas 
à percepção de vantagens pecuniárias. Ademais, alteou que a licença sem remuneração para tratar 
de assuntos particulares é concedida de acordo com a conveniência e a oportunidade da 
Administração, que pode convocar o colaborador a qualquer momento, não parecendo coerente 
ou de acordo com o interesse público a assunção de outro vínculo de natureza pública, seja cargo 
ou emprego. Registrou, por fim, que não se enquadra nesta argumentação a situação concernente 
ao servidor que se afasta temporariamente do exercício do seu cargo para participação em curso 
de formação para ingresso em outra carreira pública. Nesses casos, o curso de formação consiste 
em etapa do concurso público, no qual os participantes devem ser aprovados para, então, serem 
nomeados e tomarem posse no novo cargo, não havendo estabelecimento de vínculo laboral 
durante a frequência a essa etapa do processo seletivo, em que os participantes ainda ostentam a 
condição de candidatos e, se reprovados, sequer serão empossados. Com efeito, respondeu 
negativamente a Consulta, no sentido de que não é possível a acumulação de cargos e empregos 
públicos fora das hipóteses constitucionais, ainda que o titular esteja em gozo de licença sem 
remuneração, tendo em vista que o afastamento não descaracteriza o vínculo jurídico com a 
Administração. O Tribunal Pleno aprovou o voto do relator por unanimidade. Consulta 
n. 1084325, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.2.4 Nas hipóteses em que há acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da 
República dar-se-á de maneira individualizada, e não sobre o somatório de todos os 
valores percebidos pelo agente público. Versam os autos sobre Consulta encaminhada por 
Deputado Estadual, formulada nos seguintes termos: “Pode o acúmulo remunerado (1) de 
proventos de servidor aposentado no cargo de provimento efetivo integrante da estrutura do 
Poder Legislativo Estadual e (2) de subsídio proveniente do exercício de cargo eletivo (Deputado 
Estadual)?; Pode o acúmulo remunerado (1) de remuneração de servidor (na ativa) detentor de 
cargo de provimento efetivo integrante da estrutura do Poder Legislativo Estadual e (2) de 
subsídio proveniente do exercício de cargo eletivo (Deputado Estadual)?; Pode o acúmulo 
remunerado (1) de proventos de servidor aposentado no cargo de provimento efetivo integrante 
da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do exercício de cargo 
eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor aposentado?; Pode o acúmulo 
remunerado (1) de remuneração de servidor na ativa detentor de cargo de provimento efetivo 
integrante da estrutura do Poder Legislativo Municipal e (2) de subsídio proveniente do exercício 
de cargo eletivo (Vereador) na mesma Câmara de que é servidor efetivo?; Considerando a decisão 
do STF nos RE602043 e RE612975, qual será o tratamento do caso, no tocante à incidência do 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A246/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue?uuid=460066a0-a9a9-11ea-ae7d-37ec17b063fa
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084325
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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teto remuneratório constitucional? De forma isolada para cada cargo ou o somatório das 
remunerações dos cargos (efetivo e eletivo)?” O relator, conselheiro Durval Ângelo, respondeu 
positivamente ao primeiro e terceiro questionamentos, afirmando que o § 10 do art. 37 
da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional n. 20, de 1988, veda o 
recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria e de remuneração decorrente do 
exercício de cargo, emprego ou função, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração, ficando admitida a acumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos 
ou o subsídio do cargo acumulável. Destacou que este Tribunal se pronunciou sobre a matéria, 
por ocasião da deliberação da Consulta n. 1031765, no sentido de que: “1. Conforme fixado na 
Constituição da República, é lícita a percepção concomitante de vencimentos e proventos 
referentes a cargos, empregos e funções públicas cuja acumulação se encontre autorizada na 
própria Carta Política. 2. É também lícita a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
e de remuneração pelo exercício de cargo eletivo ou em comissão, de livre nomeação e 
exoneração. 3. Em tais hipóteses, o teto constitucional, previsto do inciso XI do aludido art. 37, 
incidirá de forma apartada sobre a remuneração decorrente de cada vínculo de trabalho e sobre 
o valor de cada benefício oriundo de aposentação.” Relativamente ao segundo e quarto 
questionamentos, asseverou que a Constituição da República trata especificamente da questão 
em seu art. 38 e que, da interpretação da norma de forma literal, conclui-se que: no caso de cargo 
eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor público ficará afastado do exercício do cargo 
efetivo e, por conseguinte, fará jus ao subsídio pago pelo exercício do cargo eletivo; caso o 
mandato eletivo seja o de prefeito, o servidor público também ficará afastado do cargo efetivo, 
porém poderá optar pela remuneração que melhor lhe aprouver; na hipótese de o cargo eletivo 
ser um cargo de vereador, o servidor público, existindo compatibilidade de horários, poderá 
acumular os cargos, fazendo jus, portanto, a ambas as remunerações; todavia, não havendo 
compatibilidade de horários, o servidor deverá se afastar do exercício do cargo efetivo, podendo 
optar pelo recebimento do subsídio proveniente do cargo eletivo ou dos vencimentos 
provenientes do cargo efetivo. Acerca da última indagação, que diz respeito à incidência do teto 
remuneratório constitucionalmente estabelecido, apontou que o inciso XI do art. 37 
da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 2003, 
dispõe que: XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), no 
julgamento do RE 612.975/MT e do RE 602.043/MT, reconheceu a inconstitucionalidade, sem 
redução de texto, da expressão “percebidos cumulativamente ou não”, inserida no texto 
constitucional pela EC n. 41/2003, de forma a excluir da incidência do teto constitucional as 
hipóteses em que a remuneração percebida pelo servidor ultrapassar o teto remuneratório em 
razão do exercício concomitante de dois cargos cuja acumulação seja autorizada pelo texto 
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constitucional. Na mesma oportunidade, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: Nos 
casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos 
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos 
ganhos do agente público. Ressaltou que, fixada a tese de repercussão geral pelo STF, tanto a 
doutrina quanto a jurisprudência passaram a se pronunciar de forma congruente com o novo 
entendimento; inclusive, seguindo o mesmo posicionamento, o Tribunal Pleno desta Corte 
aprovou por unanimidade o parecer elaborado pelo relator conselheiro substituto Hamilton 
Coelho na Consulta n. 1031765, já destacada acima. Em conclusão, respondeu aos 
questionamentos da seguinte maneira: “a norma inserta no § 10 do art. 37 da Constituição da 
República permite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria advinda do exercício 
de cargo efetivo no Poder Legislativo estadual e de subsídio pelo exercício de cargo eletivo 
(deputado estadual); havendo compatibilidade de horários, é admissível o acúmulo remunerado 
de cargo efetivo na estrutura administrativa do Poder Legislativo com o cargo eletivo de vereador 
no âmbito do mesmo Poder; é vedado o acúmulo remunerado de cargo de provimento efetivo 
integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo estadual com cargo eletivo estadual 
(deputado estadual); nas hipóteses em que há recebimento simultâneo de proventos, vencimentos 
ou subsídios decorrentes de acumulação lícita de cargos, nos termos dos preceitos 
constitucionais, a incidência do teto remuneratório estabelecido pela Constituição da República 
dar-se-á de forma isolada, ou seja, por estipêndio, de maneira individualizada, e não sobre o 
somatório de todos os valores percebidos pelo agente público, consoante posicionamento 
adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975/MT e do RE 
602.043/MT e entendimento desta Corte consignado na resposta à Consulta n. 1031765.” O 
voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Consulta n. 1077096, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.2.5 A adoção de modelo de vínculo profissional com a Administração é uma decorrência da 
aplicação de previsões constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção livre 
do gestor, com o objetivo de incluir ou excluir a despesa correspondente do cômputo dos 
gastos com pessoal. Em Consulta encaminhada a esta Corte por Prefeito Municipal, foram 
feitas as seguintes indagações: “1. Os valores recebidos pelos Municípios a título de transferência 
intergovernamental utilizados para remuneração de profissionais poderão ser excluídos do 
cálculo de pessoal para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal?; 2. Em caso de 
resposta positiva ao questionamento anterior, tal exclusão poderá ocorrer mesmo quando os 
profissionais forem integrantes do quadro efetivo, comissionado e temporário de servidores 
incluídos em folha de pagamento?; 3. Em caso de resposta negativa ao questionamento anterior, 
qual a forma correta de contratação de profissionais para que possa haver tal exclusão?; 4. Caso 
a contratação dos profissionais se dê na forma “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, 
qual o tempo máximo de duração de cada contrato de prestação de serviços?; 5. A contratação 
de tais profissionais, na forma de “Outros Serviços de Terceiros – pessoa física”, deve ser 
precedida de licitação?; 6. O valor objeto de transferência intergovernamental, não sendo 
considerado para fins de gastos com pessoal, poderá compor a receita corrente líquida (RCL) do 
Município? Nesse caso, seria lícito o duplo efeito positivo para diminuição do gasto de pessoal 
do Município?” O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, propôs a não admissão da primeira 
indagação, por já estar respondida em deliberações anteriores, determinando que a tese 
consolidada no Pedido de Reexame n. 924154 fosse encaminhada ao consulente. Admitida a 
consulta quanto às demais indagações, a relatoria retomou o entendimento consolidado do 
Tribunal, manifestado no Pedido de Reexame n. 924154, cujos efeitos foram modulados para 
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prevalecer a partir do exercício de 2019, no sentido de que as despesas de pessoal pagas com 
recursos advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias devem ser computadas 
como gasto com pessoal. Destacou que, pouco tempo depois, o Tribunal Pleno confirmou a tese 
estabelecida no Pedido de Reexame no bojo da Consulta n. 838498. Nessa ocasião, dada 
repercussão do entendimento, o caráter normativo das consultas e o princípio da segurança 
jurídica, foi conferida modulação dos efeitos quanto à forma de contabilização das despesas com 
pessoal, a fim de vigorar a partir do início do exercício de 2021. Observou que, embora não 
admitida nesta consulta, a primeira pergunta do consulente é respondida negativamente pela tese 
já fixada pelo Tribunal Pleno, restando prejudicada a apreciação da segunda indagação, acerca da 
possibilidade de excluir do cômputo de gastos com pessoal as despesas realizadas com recursos 
provenientes de outros entes federados ainda que destinadas a remunerar servidores efetivos, 
ocupantes de cargos em comissão ou temporários dos quadros do Município. Quanto ao terceiro 
questionamento, salientou que não há que se falar em forma correta para contratação para que 
haja exclusão do cômputo de gastos com pessoal, a forma de investidura do profissional decorre 
exclusivamente das disposições legais, sendo que os vencimentos e vantagens pagos guardam 
estreita correlação com o conceito do grupo de natureza de despesa vinculado a “Pessoal e 
Encargos Sociais”, dado pela 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Outrossim, esclareceu que, em relação 
às despesas com credenciamento, embora alguns órgãos e entidades da Administração Pública 
adotem o elemento de despesa 36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) ou o 39 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), este Tribunal possui o entendimento de que o correto 
seria lançar tais gastos no elemento 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização), conforme consignado no parecer exarado na Consulta n. 747448, de relatoria da 
conselheira Adriene Andrade: As despesas com prestadores de serviço, pessoas físicas, 
contratados por meio de credenciamento, são consideradas gastos com pessoal, devendo ser 
contabilizadas como “Outras Despesas de Pessoal”, na hipótese de os credenciados executarem 
atribuições inerentes a cargos ou empregos públicos previstos no plano de cargos e salários do 
órgão ou entidade contratante.” Nessa mesma linha, o Tribunal, no âmbito da Representação 
n. 876918, reafirmou seu posicionamento ao considerar irregular a classificação das despesas com 
credenciamento de médicos plantonistas no elemento de despesa 3.3.90.36 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física). Acrescentou que, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, gastos com o pagamento de vencimentos a servidores efetivos e a 
ocupantes de cargos em comissão possuem elemento de despesa próprio (11 – Vencimentos e 
Vantagens Fixas – Pessoal Civil), assim como despesas com servidores temporários (04 – 
Contratação por Tempo Determinado) e com terceirizados (34 – Outras Despesas de Pessoal 
decorrentes de Contratos de Terceirização), todos incluídos no cômputo da despesa com pessoal. 
Todavia, contrapôs que existem situações que comportam a execução indireta por pessoas físicas 
ou jurídicas, observadas as disposições legais, cujas características devem ser consideradas para o 
seu enquadramento contábil, o que determinará a inclusão ou não no cômputo da despesa com 
pessoal. No entanto, esses elementos somente serão utilizados de forma residual, quando não 
houver outro mais específico para a contabilização de determinada despesa, sendo que, nessas 
situações, a despesa não é incluída no limite da LRF de gastos com pessoal. Passando, então, à 
quarta indagação, o conselheiro-relator explanou que, ainda que todos esses vínculos sejam 
codificados no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”, cada um deles possui 
requisitos próprios e bastante distintos entre si quanto à duração e à forma de prestação de 
serviços. Exemplificou, no caso de estagiários, que caberá ao órgão ou à entidade contratante 
estabelecer, em ato administrativo próprio, as condições de admissão e de duração do contrato; 
em se tratando de prestadores de serviço temporários remunerados parcialmente com recursos 
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advindos da União, a duração do vínculo corresponderá ao prazo definido na lei local e no 
contrato específico. Desse modo, respondeu que não é possível estabelecer um prazo máximo 
de duração que abranja todos os contratos, cada vínculo possuirá um prazo próprio de duração, 
considerando as suas especificidades e o regramento legal específico incidente sobre ele. 
Igualmente, no que diz respeito à quinta pergunta formulada, considerou que não se pode 
estabelecer como regra geral que todas as relações jurídicas enquadradas como “Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser precedidas de licitação, devendo-se averiguar as 
disposições da Lei n. 8.666/93, que levará em conta uma série de variáveis como o valor da 
contratação, a existência de situação de emergência, a exclusividade ou a singularidade do serviço, 
entre outras. Finalmente, quanto à sexta indagação, asseverou que, da análise do art. 2º, inciso 
IV, da LRF, constata-se, nitidamente, que as transferências compulsórias recebidas de outras 
pessoas de direito público destinadas a atender despesas classificáveis como despesas correntes 
são caracterizadas como receitas correntes, e, por isso, deverão ser computadas para fins de 
cálculo da receita corrente líquida do Município. Em face do exposto, respondeu aos 
questionamentos formulados pelo consulente nos seguintes termos: “a) A adoção de modelo de 
vínculo do profissional com a Administração é uma decorrência da aplicação das previsões 
constitucionais e legais para cada situação, e não uma opção livre do gestor, com o objetivo de 
incluir ou excluir a despesa correspondente do cômputo dos gastos com pessoal. A classificação 
contábil deve consistir em mero reflexo da realidade administrativa. b) Não é possível definir um 
prazo máximo de duração que abranja todas as espécies de contratos cujas despesas 
correspondentes sejam classificadas como “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”. c) 
Nem todas as relações jurídicas cujas despesas respectivas sejam classificadas no elemento 
“Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física” deverão ser precedidas de procedimento 
licitatório. d) Nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as 
transferências correntes compulsórias devem ser computadas para fins de cálculo da Receita 
Corrente Líquida (RCL) do Município.”O voto do conselheiro Cláudio Couto Terrão foi 
aprovado de forma unânime. Consulta n. 932747, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

1.2.6 Admissão de pessoal. Município. Edital. Legalidade e registro. Determinação para que 
a entidade, nos próximos certames que promover: (a) passe a atribuir, nos editais de 
licitação, pontuação para titulação acadêmica dos profissionais e não somente a área 
relacionada a Recursos Humanos, mas também as especialidades  relativas aos cargos a 
serem ofertados, de modo a aferir a qualificação técnica do licitant3e, nos termos do 
artigo 37, inciso II da CRFB e artigos 6º, inciso IX, e 14 da Lei nº 8.666/1993; (b) passe a 
caminhar os documentos financeiros orçamentários, em conformidade com o previsto 
no artigo 11, III, alíneas “g”, “h” “l” e “j” da Instrução Normativa  nº 142/2018. 
Recomendação para que a entidade, nas contratações em processos de seleção pessoal, 
passe a observar no tempo de referência a necessidade de fornecimento de dados do 
processo de seleção em meio digital, para fins de registro nos sistemas informatizados 
na instituição e/ou TCEPR. Trata-se de ADMISSÃO DE PESSOAL promovida pelo 
Município de Ampére, por meio de Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2016, relativa ao 
provimento de cargos de Professor (Ensino Fundamental e Educação Infantil), Agente de 
Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Operário, Fonoaudiólogo Escolar, Psicólogo, Técnico 
de Enfermagem e Auxiliar Odontológico. Acolhe-se igualmente a proposta da unidade técnica, 
corroborada pelo Ministério Público de Contas, de que seja emitida determinação para que o ente 
passe a "atribuir, nos próximos editais de licitação, pontuação para titulação acadêmica dos 
profissionais não somente na área relacionada a Recursos Humanos, mas também nas 
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especialidades relativas aos cargos a serem ofertados".  De fato, não é justificável que a avaliação 
dos profissionais vinculados à empresa ou entidade que vai realizar o processo de seleção pondere 
somente a titulação daqueles da área de recursos humanos, deixando de aferir a qualificação 
acadêmica de outros eventuais profissionais responsáveis pela elaboração das provas, como, por 
exemplo, no caso de um concurso para o provimento de cargo de médico, um médico. Em outras 
palavras, sendo relevante pontuar a área de recursos humanos da postulante a realizar o processo 
seletivo, mais ainda será examinar a capacidade técnica dos seus profissionais que irão elaborar 
de fato as provas. Ainda de acordo com a instrução, a verificação da capacidade técnica da banca 
examinadora é medida necessária em decorrência do previsto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, no artigo 6º, inciso IX , e no artigo 148 da Lei n.º 8.666/93, a fim de 
assegurar que o processo seletivo melhor atenda à sua finalidade precípua, de selecionar os 
candidatos mais aptos, seguindo os preceitos constitucionais. E tal só é possível na medida em 
que os responsáveis pela elaboração e correção das provas demonstrem ter formação técnica 
adequada, garantindo que as avaliações guardem consonância com a natureza e a complexidade 
dos cargos aos quais se pretende dar provimento. Processo nº 745850/16, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242 

1.2.7 Admissão de Pessoal. Universidade Federal de Ponta Grossa. Processo Seletivo 
Simplificado. Edital. Legalidade e registro. Recomendação para que a entidade passe a 
observar as “fases” de uma admissão, em sentido amplo: nomeação e consequente 
publicação do ato, posse e exercício. De fato, é de se reconhecer que, diferentemente do 
provimento de cargos efetivos, as contratações temporárias apresentam dinâmica própria de rito 
simplificado, no qual os aprovados em teste seletivos são convocados pela administração para 
assinar contrato temporário, de modo que, uma vez formalizado o vínculo, tem início o 
desempenho das atividades do contratado junto à Universidade. Nada obstante, a fim de conferir 
maior transparência e publicidade aos atos administrativos, parece-me oportuno recomendar, nos 
termos sugeridos pela instrução, que a entidade siga a ordem cronológica das "fases" de uma 
admissão, em sentido amplo, iniciada pela nomeação e consequente publicação do ato, posse e 
exercício. Processo nº 878326/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.2.8 Denúncia. Alegação de acumulação remunerada de cargos públicos. Professora estadual 
e secretária municipal. Inocorrência. Compatibilidade de horário com o efetivo exercício 
das duas funções. Improcedência. A denúncia aponta que servidora além de vereadora eleita 
no MUNICÍPIO (legislatura de 2017/2020), é servidora pública estadual, no cargo de professora, 
desde 09/02/15, tendo a mesma entre os meses de janeiro de 2014 e junho de 2015 ocupado o 
cargo de Secretária Municipal de Saúde do MUNICÍPIO, o que se afigura irregular acumulação 
de remuneração de cargo de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão. Veja-se, 
como destacado pela unidade técnica, que o Ministério Público estadual arquivou procedimento 
administrativo de apuração dos mesmos fatos, tendo concluído pela inexistência de ofensa ao 
ordenamento jurídico, eis que as funções dos dois cargos foram efetivamente exercidas, em 
horários compatíveis, não havendo que se falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, 
tendo o interesse público sido resguardado. Por derradeiro, não se mostra razoável a sugestão 
ministerial quanto à intimação da SEED/PR para eventual instauração de processo 
administrativo disciplinar, para fins de responsabilização dos agentes que respondiam pelos atos 
preparatórios da nomeação da servidora ao cargo de professor que deixaram de adotar 
providências para a verificação do cargo público previamente ocupado pela interessada, eis que 
houve a apresentação de declaração de acúmulo pela servidora, responsabilizando-se pela 
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veracidade das informações nele consignadas. No referido documento, não há indicação de que 
a servidora ocupasse outro cargo público, pois não declarado expressamente por ela, não se 
podendo exigir que os servidores responsáveis pelos atos preparatórios da nomeação tivessem a 
obrigação de diligenciar a outros órgãos públicos para verificação da veracidade do afirmado pela 
interessada. Processo nº 705557/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.2.9 Pessoal. Concurso Público. Taxa de inscrição diferenciada. Cargos de mesmo nível de 
escolaridade. A previsão de taxa de inscrição de forma diferenciada em concurso público para 
cargos de mesmo nível de escolaridade deve ser justificada de forma plausível pelo gestor, sob 
pena de ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo 
motivação para o tratamento desigual, o respectivo edital deve ser retificado, igualando-se as taxas 
de inscrição para a mesma escolaridade.  2. A taxa de inscrição em concurso público deve ser 
fixada em edital, levando-se em consideração os custos estimados indispensáveis para sua 
realização, a escolaridade exigida para o cargo, os vencimentos, a complexidade e as etapas de 
seleção, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas no instrumento convocatório. Acórdão nº 
25/2020-SC, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.2.10 Pessoal. Jornada de trabalho. Médicos. Controle de frequência. Desconto financeiro. A 
Administração Municipal deve implantar controle preciso da frequência e dos serviços dos 
médicos e plantonistas que cumprem expediente, destacando a entrada, a saída, as ausências e os 
plantões realizados, e efetivando desconto financeiro dos profissionais que não tenham cumprido 
de forma integral a carga horária. Não se pode imputar tal desconto financeiro aos servidores 
públicos sem provas documentais fidedignas de que estes não cumpriram com seus deveres 
legais, sob pena de lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que a verba 
alimentícia é imprescindível para a subsistência, assim como haverá enriquecimento sem causa 
da administração pública pelo não pagamento por serviços efetivamente prestados. Acórdão nº 
143/2020- TP, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.2.11 Pessoal. Remuneração. Gratificação. Concessão de incorporação. Previsão legal. Súmula 
372 do TST. Para efeito de concessão e incorporação de gratificação, a Súmula 372 do Tribunal 
Superior do Trabalho não se aplica aos servidores estatutários, pois, diferentemente dos 
empregados públicos, os direitos e vantagens do servidor estatutário não são disciplinados pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas, mas decorrentes de lei específica.  2. A concessão de 
gratificação a servidores públicos está condicionada à previsão legal, que deverá estabelecer as 
condições para a concessão da vantagem, incluindo: categoria de servidores beneficiários, valores, 
hipóteses e requisitos para concessão.  3. Ante à presunção de boa-fé no recebimento de 
gratificação sem amparo legal, e em virtude de errônea interpretação ou má aplicação da lei, 
descabe a restituição pelo servidor beneficiário do pagamento feito pela Administração. Acórdão 
nº 21/2020-SC, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf  

1.2.12 Suspensão do pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, por 
razão de difícil acesso ao local de trabalho na zona rural, em decorrência da calamidade 
pública da pandemia do coronavírus/COVID-19 – Possibilidade. Consulta formulada pelo 
prefeito de Rio Verde sobre a possibilidade de interromper ou suspender o pagamento da 
gratificação aos professores da rede pública municipal, por razão de difícil acesso ao local trabalho 
na zona rural, em razão da paralização das aulas provocadas pela pandemia do coronavírus / 
COVID 19. O Relator acatou os entendimentos da Secretaria de Controle Externo e do 
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Ministério Público de Contas no sentido de reconhecer a natureza da gratificação propter 
laborem como transitória, condicional e inábil ao direito subjetivo à continuidade de sua 
percepção, portanto, passível de suspensão do pagamento no período em que contraprestação 
laboral está prejudica pela pandemia. Mostra-se inofensiva a posição ao princípio da 
irredutibilidade dos vencimentos, previsto no inciso XV do art. 37 da CF/88, porque o motivo 
fático ensejador da gratificação (difícil acesso à zona rural) permanece momentaneamente ausente 
na paralização decorrente da calamidade pública e, portanto, incapaz de justificar o seu 
pagamento, sob pena de ilicitude de despesa sem o fato gerador correspondente. Ponderou, 
entretanto, que o pagamento não deve ser cessado nos casos em que a lei municipal preveja a 
incorporação desta gratificação caso o servidor tenha preenchido os requisitos legais da 
incorporação antes da data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/19 (13.1.19), que 
incluiu o § 9º ao art. 39 da CF, em face da natureza definitiva auferida pela incorporação. A 
proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00010/2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.2.13 Tomada de Contas Especial.- Ausência de formalização do pedido de concessão de 
diárias – Ocorrência de dano ao erário. Em razão da constatação de dano ao erário do 
município de Adelândia, pela concessão de forma irregular de diárias ao Prefeito, no período de 
2013 a 2016, foi determinada a realização de Tomada de Contas Especial. O Voto do Relator, 
corroborando com o entendimento da SAP e do MPC, foi aprovado por unanimidade declarando 
que na análise das contas tomadas foi verificada a irregularidade referente à ausência de 
formalização dos pedidos de concessão de diárias e à ausência de prestação de contas das diárias 
recebidas. Ainda, que não há no município processo administrativo de concessão de diárias nem 
informações obrigatórias, concernentes ao destino e motivo legítimo do deslocamento, ao 
período de permanência e ao número de diárias, de sorte que restou evidenciada clara 
discordância entre a situação encontrada no município e o estabelecido pela legislação. Um dos 
fundamentos do Voto foi o art. 8º da Lei Municipal nº 352/12, que define para a concessão de 
diárias a necessidade de relatório resumido da viagem e a apresentação de documentação 
comprovatória da efetiva realização do deslocamento. Concluiu que a omissão do beneficiado 
deu causa a pagamento de indenizações em valores incompatíveis com as atividades 
administrativas do Prefeito, ocasionando dano ao erário pela presunção de utilização indevida 
dos recursos municipais, resultando na imputação de débito e na aplicação de multa. O Relator 
ressaltou que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso 
Extraordinário nº 848.826/DF, o acórdão não produz efeitos para os fins da alínea “g” do inciso 
I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 (inelegibilidade). Parecer Prévio PP nº 00298/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.2.14 Irregularidade na cessão de estagiários do município par Órgãos integrantes de outro 
Ente Federativo em desacordo com a Lei do Estágio. Representação proposta pelo 
Ministério Público Estadual, referente à supostas irregularidades em Convênio celebrado entre o 
município de Trindade, o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL foi 
julgada, no mérito, parcialmente procedente, diante da irregular cessão de estagiários para órgãos 
de outro ente federativo, em desacordo com a relação delineada na Lei nº 11.788/08 e no próprio 
Convênio, além de ter havido descumprimento da reserva de 10% das vagas a pessoas portadoras 
de necessidades especiais, ao teor do § 5 º do art. 17 da Lei nº 11.788/08. O Relator constatou 
ser irregular, por ausência de amparo legal, a cessão ou disposição de estagiário a órgão diverso 
do vinculado, por ser imprópria a tríade: instituição de ensino, parte concedente e estagiário, 
especialmente pela inadequação do acompanhamento e da avaliação do estágio pela parte 
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concedente, que não pode executá-la a partir da cessão, nos moldes do inciso VII do art. 9º da 
Lei nº 11.788/08. Salientou que a despesa é vinculada à parte concedente, cuja autorização do 
custeio de despesas de competência de outros entes da federação pelos municípios por meio da 
Lei de Responsabilidade Fiscal só é permitida nos casos de autorização na LDO e na LOA, no 
convênio, no acordo, no ajuste ou congêneres, hipótese não verificada no caso em estudo. 
Igualmente, o Relator apontou o descumprimento da reserva de 10% das vagas de estágio às 
pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008 
e aplicou multa ao Gestor do Poder Executivo de Trindade pelo descumprimento do inciso VIII 
do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e, concomitantemente, alertou sobre o planejamento 
da efetiva necessidade e da quantidade exata de estagiários em cada órgão, alocação de estagiários 
em cumprimento ao art. 17 da Lei 11.788/2008 e comprovação de servidores suficientes para o 
exercício das atividades públicas a fim de não desvirtuar o contrato de estágio com o desempenho 
das funções típicas da administração. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 
03267/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf 

1.2.15 Vereadores. Subsídios. Base de Cálculo. Limite. Violação. Quando da fixação dos subsídios 
dos vereadores, a Câmara Municipal deve atentar para a inclusão, na base de cálculo, da parcela 
relativa ao 13º salário dos Deputados Estaduais, uma vez que essa prática, conquanto não 
represente violação ao limite previsto no art. 29, inciso VI, alínea “b”, da CRFB/88, impede o 
direito à percepção do décimo terceiro salário previsto no art. 7º, VIII, da Constituição aos 
vereadores. Processo nº 821.872-1/16, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 4, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.16 Admissão de pessoal. Admissão servidor temporário. Exame de legalidade. Termo de 
ajustamento de conduta. Aditivo. Necessidade temporária de excepcional interesse 
público. Ocorrência. Registro deferido. 1. A imprescindibilidade da manutenção em 
funcionamento a contento do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado das medidas 
que têm sido adotadas pela Administração Pública Estadual, especialmente as concernentes à 
realização de concurso público, devem ser levadas em consideração no controle de legalidade de 
admissão de servidores temporários. 2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta, 
devidamente aditivado, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 1° e parágrafo único, da Lei Complementar n.° 
07/1991 (e alterações), paralelamente à adoção de medidas administrativas preparatórias à 
realização de concurso público. 3. Os direitos do contratado devem ser resguardados, com base 
nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. 4. Registro deferido. Acórdão nº 
60.192/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.17 Pedido de rescisão. Procuradoria Geral do Estado. Admissão de pessoal. Controle de 
legalidade. Possibilidade. Acumulação ilegal de cargos. Direito de opção. Não 
observância. Cessação de pagamentos. Supressão de meios de subsistência. Ausência de 
citação do servidor. Cerceamento direito ao contraditório e a ampla defesa. Princípio da 
dignidade da pessoa humana. Medida cautelar. Efeito suspensivo. Possibilidade. 1. É 
possível o conhecimento de Pedido de Rescisão nos casos de ato de admissão de pessoal quando, 
em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do formalismo moderado, 
estiver-se diante de situação extraordinária na qual estejam sendo discutidos fatos relativos à 
própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e à violação de direito pessoal. 2. 
Caracteriza fumus boni juris a existência de indícios de cerceamento do direito ao contraditório 
e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), em razão da ausência de citação do interessado para que 
apresente defesa contra decisão da qual possam decorrer efeitos desfavoráveis, com base em 
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interpretação sistemática do art. 216 do RI-TCE/PA e Súmula Vinculante n.º 3 do STF. 3. Há 
periculum in mora quando os pagamentos discutidos representarem a própria remuneração do 
servidor, prestação de natureza alimentar, cuja interrupção compromete a capacidade de 
manutenção dos meios essenciais à sua subsistência, a que tem direito em decorrência de 
aprovação em concurso público. 4. É possível, em casos excepcionais, a concessão de efeito 
suspensivo em sede de pedido de rescisão quando presentes os requisitos para concessão de 
medida cautelar, a saber: a) fumus boni iuris; b) periculum in mora; c) receio de grave lesão ao 
erário ou a direito alheio, risco de ineficácia da decisão de mérito ou inviabilização ou 
impossibilidade da reparação do dano (art. 251 c/c art. 252 do RI-TCE/PA). Precedentes do 
TCU (Acórdão 1918/2015- Plenário e Acórdão 2717/2015-Plenário) e do TCE/PA (Resolução 
nº 18.848). Resolução nº 19.175/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.18 Admissão de Pessoal. Contratos de servidores temporários. Exame da legalidade. 
Competência constitucional do TCE-PA. Legalidade. Deferimento do registro. 1. A Lei 
Complementar Estadual n. 07/91, a qual foi modificada pela Lei Complementar Estadual n. 131, 
de 16/04/2020, previa hipóteses gerais e abrangentes para a contratação de servidores 
temporários, conforme constava no parágrafo único do art. 1° da referida lei. 2. Sendo o ato 
editado conforme o narrado dispositivo, constitui-se em ato jurídico perfeito. 3. Assim, 
obedecido o mandamento constitucional de que a lei não retroagirá para atingir o ato já 
constituído, conforme mandamento constitucional positivado no art. 5°, XXXVI, e tendo por 
fundamento de que a análise feita pelo Tribunal de Contas sobre a admissão se constitui num ato 
autônomo de controle, na esteira do Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942 – LINDB, com a 
redação dada pela Lei n. 13.655, de 25/04/2018, o deferimento do registro é medida que se 
impõe, ainda que se trate de substituição de servidor temporário por outro, à luz da permissão 
constante na redação originária do parágrafo único do art. 1° da Lei Complementar Estadual n. 
07/91. Acórdão nº 60.521/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.19 Admissão de Servidor Temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento de 
Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido. 1. A imprescindibilidade da manutenção em funcionamento a contento do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado das medidas que têm sido adotadas pela 
Administração Pública Estadual, especialmente as concernentes à realização de concurso público, 
devem ser levadas em consideração no controle de legalidade de admissão de servidores 
temporários. 2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta, devidamente aditivado, 
autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, desde que atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo art. 1° e parágrafo único, da Lei Complementar n.° 07/1991 (e alterações), 
paralelamente à adoção de medidas administrativas preparatórias à realização de concurso 
público. 3. Os direitos do contratado devem ser resguardados, com base nos princípios da 
segurança jurídica e da proteção à confiança. 4. Registro deferido. Acórdão nº 60.192/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.20 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. Professor 
especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. Deferimento 
excepcional do registro.  1. Contratação sustentada no TAC realizado entre o MPT, MPF e o 
Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública 00187006520055080013, que permite a 
contratação de novos temporários para atender as necessidades da comunidade indígena. 2. 
Excepcionalidade da contratação de professor especializado na educação especial indígena, no 
qual repousa grande dificuldade de recrutamento pela via do concurso público. Deferimento 
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Excepcional. Acórdão nº 60.540/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.21 Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento de registro. 1. Nas contratações de servidor temporário o órgão contratante deve 
apresentar ao Tribunal, para fins de registro, documentação comprobatória dos procedimentos e 
critérios adotados que evidenciem a observância dos princípios constitucionais da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 5 da LC 07/91). 2. Registro deferido. 
Acórdão nº 60.545/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.22 Exame de legalidade. Ato de admissão. Educação indígena. Vigia. Excepcional interesse 
público. Continuidade do serviço público. 1. Pode caracterizar caso de excepcional interesse 
público e autorizar a contratação por tempo determinado a falta ou insuficiência de pessoal para 
atendimento da área de educação de uma comunidade indígena, segundo o art. 1º, parágrafo 
único, da Lei Complementar nº 07/1991. 2. Nos casos envolvendo contratação de pessoal para 
atender comunidades indígenas, é necessário um tratamento sensível às particularidades e 
limitações fáticas e culturais do contexto em que se incluem, na medida autorizada pela lei e pela 
Constituição. 3. No contexto excepcional de emergência pública ocasionada pala pandemia do 
COVID-19, deve-se dar primazia ao princípio da continuidade do serviço estatal, como forma 
de evitar que uma comunidade seja privada de um serviço essencial serviço por tempo 
indeterminado. Acórdão nº 60.556/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.23 Admissão de pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Deferimento 
excepcional do registro.  1. Justificativas apresentadas para as admissões que não demonstram 
a necessidade temporária de excepcional interesse público, ambos imprescindíveis à contratação 
por força do art. 1º, caput e parágrafo único da LC nº 07/91. 2. A contratação temporária deve 
ser excepcional, para atender uma necessidade esporádica de serviço e não pode ser usada para 
substituições reiteradas de servidores, vez que caracterizaria, assim, uma necessidade permanente 
de serviço, o que deve, por mandamento constitucional, ser suprido por concurso público. 
Acórdão nº 60.336/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.24 Admissão de servidor temporário. Exame da legalidade. Termo de Ajustamento de 
Conduta. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Ocorrência. 
Registro deferido. 1. A imprescindibilidade da manutenção em funcionamento a contento do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado das medidas que têm sido adotadas pela 
Administração Pública Estadual, especialmente as concernentes à realização de concurso público, 
devem ser levadas em consideração no controle de legalidade de admissão de servidores 
temporários. 2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta, devidamente aditivado, 
autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, desde que atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo art. 1° e parágrafo único, da Lei Complementar n.° 07/1991 (e alterações), 
paralelamente à adoção de medidas administrativas preparatórias à realização de concurso 
público. 3. Os direitos do contratado devem ser resguardados, com base nos princípios da 
segurança jurídica e da proteção à confiança. 4. Registro deferido. Acórdão nº 60.192/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 
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1.2.25 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. Professor 
especializado na educação indígena. Termo de ajustamento de conduta. Deferimento 
excepcional do registro. 1. Contratação sustentada no TAC realizado entre o MPT, MPF e o 
Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública 00187006520055080013, que permite a 
contratação de novos temporários para atender as necessidades da comunidade indígena. 2. 
Excepcionalidade da contratação de professor especializado na educação especial indígena, no 
qual repousa grande dificuldade de recrutamento pela via do concurso público. Deferimento 
Excepcional. Acórdão nº 60.540/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.26 Exame da legalidade. Ato de admissão. Professor para educação especial indígena. 
Excepcional interesse público. Continuidade do serviço público. 1. Pode caracterizar caso 
de excepcional interesse público e autorizar a contratação por tempo determinado a falta ou 
insuficiência de pessoal para atendimento da área de educação de uma comunidade indígena, 
segundo o art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 07/1991. 2. Nos casos envolvendo 
contratação de pessoal para atender comunidades indígenas, é necessário um tratamento sensível 
às particularidades e limitações fáticas e culturais do contexto em que se incluem, na medida 
autorizada pela lei e pela Constituição. 3. No contexto excepcional de emergência pública 
ocasionada pala pandemia do COVID-19, deve-se dar primazia ao princípio da continuidade do 
serviço estatal, como forma de evitar que uma comunidade seja privada de um serviço essencial 
serviço por tempo indeterminado. Acórdão nº 60.556/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

1.2.27 Representação. Reajustes dos vencimentos dos servidores do poder executivo estadual. 
Aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Chefe 
do Executivo (art. 21, parágrafo único, da LRF). Ato de revisão geral anual (art. 37, X). 
Irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88). Iniciativa privativa em cada caso. 
Revisão para a generalidade dos servidores de um poder ou órgão. Possibilidade. 
Preenchimento dos requisitos para revisão (art. 169, § 1º, I e II, CF/88 c/c o art. 16, I, da 
LEF). Caracteriza revisão geral anual (art. 37, X, CF/88) o ato que se propõe a recompor o poder 
aquisitivo das remunerações e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos de 
determinado ente federativo, protegendo-os dos efeitos da inflação sobre a economia, enquanto 
consequência lógica do princípio da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos (art. 37, XV, 
CF/88). 2. O art. 37 da Constituição Federal exige a observância da “iniciativa privativa em cada 
caso”, de forma que a competência para proposta de revisão deve ser dada a efeito pelo chefe do 
poder ou órgão respectivo, sob risco de violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º, 
CF/88). 3. O objeto da vedação proposta no art. 21, parágrafo único, da LRF não alcança a 
revisão anual, pois traduz mera recomposição da remuneração resultante de comando 
constitucional explícito, constituindo exceção ao cumprimento do limite de despesa com pessoal. 
4. A finalidade do art. 21 da LEF é evitar o favorecimento indevido em final de mandato, o 
crescimento das despesas com pessoal e a consequente afetação dos orçamentos futuros. Possui, 
assim, manifesto caráter de moralidade pública, no sentido de assegurar o manejo correto dos 
bens públicos e promover uma política de Estado, não de governo, impedindo o 
comprometimento orçamentário da gestão sucessora, e não alcança a revisão anual. 5. A vedação 
temporal de 180 dias anteriores ao término do mandato do titular do poder ou órgão para 
aumento da despesa com pessoal atinge somente o ato de expedição pelo respectivo titular, e não 
o aumento da despesa em si. 6. Preenchidos os requisitos para expedição de ato de revisão geral 
(art. 169, §1º, I e II, da CF/88 e art. 16, II, da LEF) e não havendo vícios que o maculem, não há 
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óbice à sua validade. Acórdão nº 60.311/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.2.28 Consulta. Atos de pessoal. Unificação de vínculos efeitos distintos. Impossibilidade. 
Repercussões na vida funcional vinculadas a cada cargo no qual o servidor ingressou. 
Inconstitucionalidade da norma municipal. Vício formal. Vício material. O TCE/SC criou 
o prejulgado 2241 oriundo de consulta acerca de unificação de vínculos funcionais prevista em 
lei ordinária municipal, informando que não encontra amparo no ordenamento jurídico em vigor, 
pois contraria preceitos constitucionais, a Lei Orgânica do Município de Navegantes e o Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores municipais, ao estabelecer mudanças no padrão 
vencimental, no período de exercício no cargo unificado e na regra de inativação dos servidores 
que optarem pela união de matrículas nela possibilitada. Trata-se de Consulta formulada pela 
Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - 
NAVEGANTESPREV, acerca da possibilidade de unificação de matrículas de servidores 
públicos municipais, detentores de cargos com funções idênticas, visando à única aposentadoria 
com carga horária maior, nos termos da Lei municipal n. 3.309/2018. De acordo com o Relator, 
“a questão controvertida recai sobre a interpretação dos preceitos estabelecidos na Lei municipal 
n. 3.309/2018, que permite aos servidores ocupantes de cargos com funções idênticas requerer a 
unificação das matrículas, passando a ocupar apenas um, com carga horária de, no máximo, 40 
horas semanais. A disposição do art. 1º é suficiente para evidenciar a interpretação a ser dirimida: 
“Art. 1º Os servidores municipais que forem detentores de duas matrículas, cujos cargos possuam 
função idêntica e que não contrariem a previsão estampada no art. 37, XVI da Constituição da 
República Federativa do Brasil, poderão, em caráter opcional, transformar suas duas matrículas 
em uma única, de até 40 (quarenta) horas de jornada semanal de trabalho, com os vencimentos 
proporcionais”. O Relator explicou que “em relação aos servidores abrangidos pelas regras de 
transição do art. 6º da EC n. 41/2003 e 3º da EC n. 47/2005, reproduzidas nos arts. 61 e 62 da 
Lei Complementar municipal n. 99/2011, é possível inferir que haveria ganho vencimental e, 
consequentemente, de proventos aposentatórios. [...] Isso porque as contribuições que o servidor 
eventualmente tenha efetuado no cargo mais recente, no que tange ao vencimento unificado, 
podem não atender aos períodos mínimos a que alude o art. 3º da EC n. 47/2005, ou seja, de 25 
anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der 
a aposentadoria”. Portanto, para o Relator, “resta evidente que as repercussões remuneratórias e 
previdenciárias oriundas da aplicação da Lei municipal n. 3.309/2018 não encontram amparo 
legal”. Ainda extrai-se da ementa do voto do Relator: “O Tribunal de Contas, no exercício de 
suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, 
afastando a aplicação da norma violadora da Constituição, desde que a análise se limite a casos 
concretos. Tal apreciação, no entanto, não abarca a declaração de inconstitucionalidade, in 
abstrato, com a finalidade de extirpar do ordenamento jurídico a norma considerada 
inconstitucional, por ser de competência exclusiva do Poder Judiciário. @CON-20/00131900, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.29 Consulta. Cumulação de cargos. Caso concreto. Não conhecimento. Remessa de 
prejulgados. O TCE/SC não conheceu Consulta formulada pelo Presidente à época da Câmara 
Municipal de Seara, solicitando manifestação acerca da legalidade de designação de servidora 
efetiva, ocupante do cargo de Controlador Interno, para exercer concomitantemente as funções 
de Ouvidor Legislativo, por não preencher o requisito de admissibilidade previsto no art. 104, II, 
do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Inicialmente, o Relator explicou 
que a Consulta “contém a indicação precisa das dúvidas ou controvérsias a serem esclarecidas; 
versa sobre matéria de competência do Tribunal de Contas e foi formalizada por meio de parecer 
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da assessoria jurídica do órgão consultivo”. Todavia, analisou o Relator, “que, de fato, tal como 
explicitado pela área técnica, ‘[...] a dúvida ora posta não se amolda ao requisito estipulado no 
inciso II do citado art. 104, por se tratar de caso concreto inviabilizando a análise sobre este fato 
específico no bojo do presente processo”. Para o Relator, “o questionamento formulado na 
presente consulta demonstra a situação concreta da servidora municipal, ocupante do cargo de 
Controlador Interno e designada como responsável pela Ouvidoria Geral do Poder Legislativo, 
sem percepção de gratificação”. Assim, “considerando que a presente consulta visa, claramente, 
ao atendimento de questão concreta e considerando que as decisões consultivas do Tribunal 
devem se revestir de perfil interpretativo sobre normas de caráter geral, impessoal e abstrato, não 
sendo o caso destes autos, entendo acertada a sugestão da Diretoria de Atos de Pessoal e do 
Ministério Público de Contas, no sentido de não conhecer da consulta, uma vez que não restou 
observado o art. 104, II, do Regimento Interno deste Tribunal” complementou o Relator. 
Contudo, sobre o tema questionado, o Relator destacou os Prejulgados nºs 2227, 2165, 2068, 
1900, 814, 663, 586 e 340, por entender oportuno “o encaminhamento dos mesmos no intuito 
de auxiliar o consulente”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. CASO 
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DE PREJULGADOS. Não deve ser 
conhecida a consulta que verse sobre caso concreto, por força de requisito de admissibilidade 
previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, o que não impede a remessa ao Consulente de 
Prejulgados que versem sobre a matéria objeto de questionamento, no intuito de orientar e 
contribuir para o aprimoramento da gestão pública”. @CON-19/00961447, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.30 Consulta. Servidor público. Desvio de função. Situação ilegal. Diferenças salariais. 
Indenização. Reconhecimento. Pagamento. Possibilidade. Situação excepcional, 
emergencial e temporária. Objetivo. Evitar a descontinuidade do serviço público. 
Prescrição. O Tribunal de Contas de Santa Catarina respondeu à consulta realizada pelo diretor-
presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul acerca de 
procedimentos a adotar em caso de pedido administrativo de pagamento de diferença de 
vencimentos decorrente de desvio de função, da viabilidade de pagamento e prazo prescricional 
com a criação do prejulgado 2234. Trata-se de Consulta formulada com base nos seguintes 
questionamentos: “1. Como a Administração Pública deve proceder perante um pedido 
administrativo de pagamento da diferença de vencimentos decorrente de desvio de função? 2. Se 
constatados preenchidos os requisitos que comprovam o direito do servidor, poderia a 
Administração Pública proceder ao pagamento ou há algum óbice previsto legalmente ou perante 
o Tribunal de Contas? 3. Sendo permitido o pagamento, existe algum prazo definido para análise 
do requerimento? 4. Se o requerimento ficar sem análise por alguns anos ele ainda poderá ser 
considerado válido? 5. E se o servidor solicitar o pagamento referente aos últimos cinco anos do 
requerimento, poderá receber por todo o período, sendo os últimos cinco anos mais o período 
de trâmite do requerimento?”  Inicialmente, o Relator explicou que “o desvio de função em geral 
ocorre por erro administrativo e falhas de gestão, quando diante de uma situação fática, ao invés 
de tomar providências para prover de forma regular um cargo ou função, permite ou designa (em 
geral informalmente) que servidor de outro cargo exerça as funções”. Para o Relator, “o mais 
comum é o exercício efetivo e sem formalização em ato administrativo próprio (de facto) de uma 
função de chefia (função gratificada). Conforme a jurisprudência, em situações excepcionais, 
emergenciais e transitórias, seria admissível o exercício temporário das funções de um cargo por 
ocupante de outro. Só tem lugar e com a devida motivação, quando tem o objetivo exclusivo de 
assegurar a observância do princípio da continuidade do serviço público”. Sobre o primeiro 
questionamento, “como a Administração Pública deve proceder perante um pedido 
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administrativo de pagamento da diferença de vencimentos decorrente de desvio de função?”, o 
Relator respondeu que “o reconhecimento do direito pela Administração e correspondente 
pagamento de diferenças salariais em razão de desvio de função, exclusivamente a título de 
indenização, ainda que decorrente de situação irregular e que deve ser imediatamente cessada, 
depende de apuração em processo administrativo, onde seja: a) comprovado que o desvio de 
função tenha ocorrido em situação excepcional, emergencial e temporária e com a finalidade 
exclusiva de evitar a descontinuidade de serviços públicos, com ciência dos gestores da unidade; 
b) demonstrado que o servidor detinha qualificação técnica para o exercício das atividades do 
outro cargo, sem invasão de competências privativas de profissões regulamentadas; c) 
comprovada a inequívoca e efetiva realização de atividades pertinentes às atribuições ao cargo 
onde ocorreu o desvio de função, por meio de documentos hábeis e legítimos para o caso”. Sobre 
o segundo questionamento, se “preenchidos os requisitos que comprovam o direito do servidor, 
poderia a Administração Pública proceder ao pagamento ou há algum óbice previsto legalmente 
ou perante o Tribunal de Contas”, o Relator respondeu que “o desvio de função que não tenha 
decorrido de situação excepcional, emergencial e temporária, com a finalidade única de evitar a 
descontinuidade de serviços públicos e não haja inequívoca comprovação da efetiva realização 
de atividades do outro cargo, por caracterizar ilícito administrativo, deve ser imediatamente 
suspensa, com concomitante apuração das responsabilidades por meio de processo 
administrativo, hipótese em que a Administração somente pode realizar pagamento de eventuais 
diferenças salariais em razão de condenação do ente por decisão judicial”. Sobre os três últimos 
questionamentos, se “permitido o pagamento, existe algum prazo definido para análise do 
requerimento?”, se “o requerimento ficar sem análise por alguns anos ele ainda poderá ser 
considerado válido?”, e ainda, “se o servidor solicitar o pagamento referente aos últimos cinco 
anos do requerimento, poderá receber por todo o período, sendo os últimos cinco anos mais o 
período de trâmite do requerimento?”, o Relator explicou que, verificada a ocorrência de 
prescrição, esta “será de cinco anos contados da data do requerimento, nos termos do Decreto 
n. 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que não corre o prazo 
prescricional durante o período de análise do pedido, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades quando da ocorrência de injustificada inércia da Administração na decisão do 
requerimento”. @CON-19/00526783, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.31 Consulta. Servidores efetivos. Carga horária. Aumento da lei. Proporcional incremento 
da remuneração. Possibilidade. Precedentes. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo 
Prefeito Municipal de Irati, com a criação do Prejulgado 2235 que possui a seguinte redação: “É 
possível o aumento de carga horária de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, 
caso em que deverá ser proporcionalmente majorado o vencimento de tais servidores, bem como, 
as verbas de caráter individual que a ele forem vinculadas, nos termos da legislação vigente. Tais 
incrementos de carga horária deverão respeitar as atribuições dos cargos atingidos, ser previstos 
em Lei formal autorizadora e observar o disposto na Lei Complementar Federal nº.101/2000 
quanto ao aumento de despesas com pessoal e criação de despesas de caráter continuado”. Trata-
se de Consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Iratin a qual o consulente questiona: “Em caso 
de hipoteticamente o Município supostamente vir a alterar a carga horária de servidor ou 
servidores públicos efetivos e estável passando de 20 horas para 30 horas. Considerando que este 
ou este servidor ou servidores passaram a ter adquirido ao longo da sua carreira vários triênios e 
várias progressões por mérito. Considerando que o aumento das horas que seriam de 50% 
automaticamente seu vencimento também aumenta na mesma proporção. A questão é: Se caso 
fosse eventualmente editado lei neste sentido (aumento da carga horária em 50%), as progressões 
por mérito e triênios, legalmente adquiridas por Lei, se estas teriam aumento na mesma proporção 
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dos 50% sobre o valor já adquirido?”  De acordo com o Relator, o Consulente apresenta “situação 
hipotética onde os vencimentos de servidores públicos efetivos e estáveis são majorados em 
função do aumento da carga horária, e questiona quais seriam os possíveis efeitos deste aumento 
nas verbas que integram sua remuneração, quais sejam, progressões por mérito já incorporadas 
ao vencimento e triênios”. O Relator destacou que “o incremento proporcional da remuneração 
em função de ampliação da jornada de trabalho de servidores não apenas é uma possibilidade 
legal como também uma obrigação da Administração Pública, já que a omissão do Ente Público 
em fazê-lo poderia ocasionar o enriquecimento ilícito do Estado, bem como a violação da regra 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. O Relator informou que os Prejulgados 1138, 
1265, 1961 e 1017 “deixam claro que compete ao Município disciplinar acerca destas 
mencionadas alterações através de lei formal, devendo se dar com as proporcionais repercussões 
na remuneração e na contribuição previdenciária e ocorrer em estrita observância das atribuições 
do cargo ocupado, sempre observando as condições,exigências e limitações impostas pelo art. 
169 da Constituição Federal, bem como pelos artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei Complementar 
nº. 101/00, sob pena de nulidade dos atos”. Ademais, para o Relator, “o Estatuto dos Servidores 
Municipais define em seu artigo 60, parágrafo terceiro, que o adicional trienal é fixado com base 
no vencimento base do servidor, de forma que o aumento proporcional do vencimento implica 
no subsequente aumento da fração a título do referido adicional. As progressões seguem 
entendimento análogo ao acima referenciado, conforme pode-se observar no texto do art. 16, 
parágrafo segundo da Lei Municipal nº. 721/2011”.  
Por fim, o Relator concluiu que, “de acordo com a legislação do Município de Irati, tanto os 
valores pagos a título de adicional por tempo de serviço quanto a título de progressão são 
vinculados ao vencimento do servidor, devendo neste caso ser proporcionalmente elevados 
quando houver aumento do vencimento”. @CON-19/00880870, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.32 Consulta. Servidores. Cargos. Funções acumuláveis. Acúmulo de remuneração. Teto 
remuneratório. Incidência individual para cada cargo. Decisões do STF. Repercussão 
geral.  O TCE/SC reformou o item 4 do Prejulgado 0653, através de resposta à Consulta 
formulada pela Presidência do próprio Tribunal, em razão das recentes decisões exaradas pelo 
Supremo Tribunal Federal, com relação à questão da aplicação do teto constitucional previsto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal para os casos de acumulação de remunerações, 
subsídios e proventos decorrentes de mais de um vínculo com a Administração Pública. Trata-se 
de processo de revisão do Prejulgado 0653, determinado pelo Tribunal Pleno na decisão do 
Processo @REP-18/00082263, referente à aplicação do teto remuneratório quando houver 
acúmulo de vínculos com a administração pública. O Relator explicou que, "ao decidir sobre o 
processo @REP-18/00082263 (que tratava sobre aplicação de redutor de teto remuneratório 
constitucional em caso de mais de um cargo público) o Tribunal Pleno determinou à área 
competente deste Tribunal promover 'estudo e acompanhamento do tema, relacionado à 
pertinência do teor do Prejulgado 0653 em razão das recentes decisões exaradas pelo Supremo 
Tribunal Federal, para que se possa firmar uma posição definitiva com relação à questão da 
aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, isto é, se 
deve incidir sobre o somatório das remunerações, proventos salários, subsídios ou quaisquer 
outras verbas remuneratórias percebidas, ou deforma isolada em cada vínculo; e, se for o caso, 
encaminhe à Presidência desta Casa a proposição de revisão e alteração do referido prejulgado 
na forma regimental". O Relator informou que "o exame preliminar da Coordenadoria de 
Jurisprudência verificou que o Prejulgado 0653 estaria em desacordo com o entendimento atual, 
o que exigiria a sua reforma", e "então foi autuado o presente processo de Consulta". Segundo o 
Relator, a área técnica apontou que o Prejulgado 0653, em seu item 4, especificava que: "4. O 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1138
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1265
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1961
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1017
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900880870
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800082263
http://107.75.19.87/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
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provento de aposentadoria, o subsídio de agente político e a remuneração pelo exercício de cargo 
público, recebidos cumulativamente, devem observar o teto remuneratório instituído pelo inc. 
XI do art. 37 da Constituição Federal. Caso a remuneração ultrapassar o teto constitucional, 
deverá sofrer a redução obrigatória, sem direito de recebimento posterior, determinada pelo art. 
17 do ADCT, bem como a restituição dos valores recebidos a maior, dentro dos limites mensais 
previstos pela legislação". Contudo, o Relator salientou que, de acordo com a área técnica, 
"denota-se que o item 4 contém diretriz no sentido de que proventos de aposentadoria, subsídio 
de agente político e remuneração pelo exercício de cargo público, quando percebidos 
cumulativamente, devem ser considerados conjuntamente para fins de observância do teto 
remuneratório constitucional. Ao enfrentar a matéria nos processos já mencionados, no entanto, 
o Supremo Tribunal Federal firmou, sob a sistemática de repercussão geral, tese de seguinte teor: 
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos 
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos 
ganhos do agente público”. O Relator abordou a questão quanto ao necessário alinhamento do 
entendimento deste Tribunal de Contas com o decisum do STF, e mencionou o entendimento 
do TCU, no TC 000.776/2012-2, Natureza(s): Consulta, Relator: Ministro Benjamin Zymler, 
Sessão: 14/03/2018, no qual foi decidido que, “no que diz respeito às Cortes de Contas, muito 
embora não estejam elas sujeitas aos mecanismos processuais integrantes do Sistema Judiciário, 
entendo, pelos motivos já anteriormente expostos, que também elas devem respeitar a autoridade 
das decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas em regime de repercussão geral”. E 
complementou o Relator, “como se sabe, o julgamento efetuado em regime de repercussão geral 
é desprovido de eficácia erga omnes e não possui efeito vinculante. Nada obstante isso, o sistema 
processual civil, em nome da racionalidade e eficiência do Sistema Judiciário, e, sobretudo, em 
virtude do princípio da segurança jurídica, criou diversos mecanismos para que os juízes e 
tribunais de segunda instância respeitem a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal 
tomada em regime de repercussão geral (cf. Rcl 10.793/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, in 
DJ 6/6/2011)”. Desta feita, superada a questão quanto ao necessário alinhamento do 
entendimento deste Tribunal de Contas com o decisum do STF, o Relator analisou a discussão 
acerca da observância do teto remuneratório que decorre de um lado, da autorização 
constitucional para a acumulação remunerada de cargos públicos em certas hipóteses, e, de outro, 
da limitação remuneratória imposta, fruto da redação conferida ao art. 37, inciso XI da 
Constituição Federal. O Relator observou o RE 602.043, no qual “discutia-se a aplicabilidade do 
teto remuneratório à soma das remunerações provenientes da acumulação de dois cargos 
públicos privativos de médico do Estado de Mato Grosso, um na Secretaria de Saúde e outro na 
Secretaria de Justiça e Segurança Pública”, e explicou que se verificou “que o STF fez uma 
interpretação daquele dispositivo (inciso XI) à luz da permissão de acumulação dos cargos 
indicados no art. 37, inciso XVI, chegando à conclusão de que se o constituinte permitiu a 
acumulação remuneratória em determinados casos, deve igualmente permitir que o teto 
remuneratório seja aferido de forma apartada, isto é, para cada vínculo isoladamente”. O Relator 
também mencionou o RE 612.975, no qual a discussão “referia-se à aplicabilidade do teto 
remuneratório sobre proventos de aposentadoria percebidos cumulativamente com a 
remuneração de cargo público, relativo a tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado 
que exercia o cargo de odontólogo, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde”, e “desses 
julgamentos, depreende-se que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas de Minas 
Gerais deram interpretação mais aberta, enquanto o Tribunal de Contas do Paraná fez uma leitura 
mais restritiva dos Temas firmados”. O Relator analisou mais detidamente os fundamentos das 
decisões exaradas pela Corte Suprema “no RE 612.975, ao conferir interpretação conforme à 
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Constituição para afastar possível interpretação literal do art. 37, inciso XI, o Min. Marco Aurélio: 
A regra do teto constitucional expressa duplo objetivo. De um lado, há nítido intuito ético, de 
modo a impedir a consolidação de ‘supersalários’, incompatíveis com o princípio republicano, 
indissociável do regime remuneratório dos cargos públicos, no que veda a apropriação ilimitada 
e individualizada de recursos escassos. De outro, é evidente a finalidade protetiva do Erário, 
visando estancar o derramamento indevido de verbas públicas. O teto constitucional, quando 
observado e aliado aos limites globais com despesas de pessoal – artigos 18 a 23 da Lei 
Complementar nº 101/2000 –, assume a relevante função de obstar gastos inconciliáveis com a 
prudência no emprego dos recursos da coletividade. A percepção somada de remunerações 
relativas a cargos acumuláveis, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não 
interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional”. Mais adiante, continuou o Relator, 
“o Ministro defende uma interpretação sistemática do texto constitucional, ressaltando que impor 
limitador nos casos de vínculos acumuláveis representaria enriquecimento sem causa do Poder 
Público e violação ao princípio da isonomia, além de destacar que a regra de acumulação não 
beneficia o servidor, mas sim a coletividade”. O Relator retornou à análise de precedentes 
normativos deste Tribunal, ressaltando que “dentre as premissas firmadas no Prejulgado 0653 
desta Corte de Contas, conforme já registrado, o item 4 trata da matéria decidida perante o 
Supremo Tribunal Federal nos processos de Recurso Extraordinário 602.043 e 612.975, relativa 
à aplicabilidade do teto remuneratório quando presentes a acumulação constitucional de 
provento de aposentadoria, o subsídio de agente político e a remuneração pelo exercício de cargo 
público. Observa-se, contudo, que o mencionado item não abarca a discussão acerca da 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas na amplitude dada pela tese de repercussão 
geral do Supremo Tribunal Federal”. Assim sendo, o Relator concluiu que “ainda que houvesse 
entendimento particular noutra direção, nesse momento, ante o entendimento delineado pelo 
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, só resta acompanhar as conclusões e sugestões da 
Diretoria técnica e do Ministério Público de Contas para revisão do item 4 do Prejulgado 0653”. 
Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator, o novo entendimento do item 4, do Prejulgado 
0653: “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, 
a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um 
dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório 
dos ganhos do agente público, nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal, nos 
julgamentos dos Temas de Repercussão Geral nº 377 (RE 612.975) e nº 384 (RE. 602.043)”. 
@CON-19/00909607, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.33 Consulta. Servidores. Horas extras. Base de cálculo. Reforma de prejulgado. O TCE/SC 
reformou o Prejulgado 2019, o qual passou a ter a seguinte redação: “1. O município, ao 
regulamentar a remuneração do serviço extraordinário dos servidores sob regime estatutário, 
deve definir a base de cálculo do respectivo adicional utilizando como parâmetro a remuneração 
do servidor, considerada esta como o resultado da soma do vencimento básico do cargo com as 
vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em Lei”. Trata-se de Consulta autuada em 
razão de determinação para reforma de prejulgado, na decisão do processo n. @REP-
15/00114232, na sessão plenária de 29.07.2019, de relatoria do Conselheiro Herneus de Nadal. 
Na decisão, foi determinado à Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas uma avaliação acerca da 
necessidade de reformar o item “1” do Prejulgado n. 2019, no sentido de tornar sua redação 
condizente aos termos da Súmula Vinculante n. 16 do STF. Inicialmente, o Relator explicou que, 
na decisão que determinou a revisão do prejulgado n. 2019, exarada no processo @REP 
15/00114232, “se discutiu a base de cálculo incidente sobre o pagamento de adicional de horas 
extraordinárias prestadas pelos servidores do Município de Balneário Camboriú. Naqueles autos, 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=653
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http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500114232
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500114232
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
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o Município de Balneário Camboriú optou por efetuar o pagamento da hora-extra com 
percentual incidente apenas sobre o vencimento-base do servidor, desconsiderando vantagens 
pecuniárias existentes (como uma gratificação especial)”. Para o Relator, na redação anterior do 
Prejulgado n. 2019, o município, “ao regulamentar a remuneração do serviço extraordinário dos 
servidores sob regime estatutário, teria a prerrogativa de definir a base de cálculo do adicional, 
optando pelo total da remuneração ou apenas pelo vencimento padrão do cargo. Segundo a 
determinação para revisão do prejulgado, este entendimento não encontraria respaldo no 
entendimento sumulado pela Suprema Corte”. O Relator salientou que, no seu entendimento, a 
Súmula Vinculante n. 16 não constitui parâmetro para a decisão da matéria posta na consulta, 
porque “o Precedente representativo da Súmula Vinculante n. 16 (Recurso Extraordinário n. 
582.019 – SP) discutia especificamente o conteúdo do inciso IV, do art. 7º (salário mínimo), 
verificando em que medida o seu conteúdo era aplicável aos servidores públicos. Em repercussão 
geral, a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência no sentido de que a garantia do salário-mínimo 
a que se referem os artigos 7º, IV e 39, §3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da 
remuneração percebida pelo servidor”. “Ao se estender este entendimento à todas as verbas 
constantes do parágrafo 3º do art. 39 da Constituição, estar-se-ia emprestando interpretação 
extensiva à Súmula Vinculante n. 16, alcançando outras espécies remuneratórias não tratadas no 
precedente representativo que deu origem à súmula”, complementou o Relator. Desta feita, para 
o Relator, “o fundamento para a presente decisão está no próprio texto constitucional (art. 7º, 
inciso XVI, e §3º do art. 39 da Constituição Federal), ao estabelecer, respectivamente, que a 
remuneração do serviço extraordinário seja superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
serviço normal e ao estender este direito aos servidores ocupantes de cargos públicos. Ao 
estabelecer o direito ao pagamento de horas-extras, a Constituição Federal faz menção ao termo 
‘remuneração’, portanto, esta deve ser a base de cálculo para o adicional de horas extras”. O 
Relator também observou que o Prejulgado 0708 já orienta neste sentido: “Os acréscimos 
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos, sendo vedado que uma mesma vantagem seja repetidamente 
computada sobre as demais vantagens, alcançando, inclusive, os proventos de aposentadoria. A 
base de cálculo para o cômputo de horas extras é o vencimento do servidor, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em Lei. Compete ao detentor do cargo de 
contador do quadro de pessoal permanente do município, a função de elaborar os relatórios de 
prestação de contas e de tomadas de contas”. Portanto, conclui o Relator, “o Prejulgado 2019 
encontrava-se dissonante da própria orientação já fixada pelo Tribunal de Contas e externada no 
prejulgado acima citado, sendo pertinente sua harmonização”. Por fim, extrai-se da ementa do 
voto do Relator: “CONSULTA. REFORMA DE PREJULGADO. DETERMINAÇÃO 
PLENÁRIA. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HORAS 
EXTRAS A SERVIDORES. REMUNERAÇÃO. Conforme os artigos 7º, XVI e 39, §3º da 
Constituição Federal, respectivamente, a remuneração do serviço extraordinário deve ser 
superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal e este direito é extensivo ao servidor 
ocupante de cargo público. A base de cálculo para o pagamento do adicional de horas extras à 
servidores públicos deve ser a remuneração do servidor, considerada esta a soma do vencimento 
básico com as vantagens permanentes fixadas em lei”. @CON-19/00962257, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.34 Consulta. Vereadores. Ressarcimento. Diárias e combustível. Motivação pública e 
interesse local. Ato normativo próprio. Dotação orçamentária específica. Recursos 
disponíveis. Prestação de contas. Autorização prévia e formal do ordenador de despesas. 
O TCE/SC respondeu Consulta encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Herval 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2019
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d’Oeste a respeito de ressarcimento de diárias, despesas de combustível decorrentes de uso de 
veículo particular para reuniões na UVESC e ressarcimento de passagens aéreas. Trata-se de 
consulta encaminhada pelo Presidente da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina – 
UVESC e Presidente da Casa Legislativa de Herval d’Oeste, trazendo os seguintes 
questionamentos: “1. A Câmara Municipal pode pagar diária e ressarcir despesas de combustível 
decorrentes do uso de veículo particular de vereador para participar de reuniões da 
Diretoria/Conselho da UVESC – União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina que 
ocorrem em Florianópolis na sede da UVESC, para deliberarem sobre atividades ligadas a 
Entidades e Poder Legislativo Municipal? 2. É legal o pagamento de diárias aos vereadores 
quando do deslocamento em viagem a Capital do Estado na busca de recursos para o Município? 
3. É legal o pagamento de diárias e despesa de passagem aérea para vereador em viagem a Brasília 
na busca de recursos para o Município? E quando a viagem se destina a participar de atividades 
junto ao Senado ou Câmara dos Deputados?” Sobre o primeiro questionamento: "se a Câmara 
Municipal pode pagar diária e ressarcir despesas de combustível decorrentes do uso de veículo 
particular de vereador para participar de reuniões da Diretoria/Conselho da UVESC – que 
ocorrem em Florianópolis, para deliberarem sobre atividades ligadas a Entidades e Poder 
Legislativo Municipal", o Relator explicou que, "é defeso ao legislativo municipal arcar com 
despesas com diárias ou ressarcimentos para a participação de vereadores na direção de pessoas 
jurídicas de direito privado quando o evento ou compromisso não estiver eminentemente 
relacionado com o serviço público ou interesse do Poder Legislativo Municipal". E indicou o 
Prejulgado 0778 do Tribunal de Contas. Sobre o segundo questionamento: "é legal o pagamento 
de diárias aos vereadores quando do deslocamento em viagem a Capital do Estado na busca de 
recursos para o Município?", e sobre a terceira dúvida, "é legal o pagamento de diárias e despesa 
de passagem aérea para vereador em viagem a Brasília na busca de recursos para o Município? E 
quando a viagem se destina a participar de atividades junto ao Senado ou Câmara dos 
Deputados?", o Relator informou que "pagamentos com diárias e passagens aéreas para 
vereadores são legítimos quando obedecerem a algumas condições, das quais, necessariamente 
destacam-se: possuírem motivação pública e interesse local, previsão em ato normativo próprio, 
existência de dotação orçamentária específica, recursos disponíveis, informações claras, objetivas 
e discriminadoras dos motivos e circunstâncias destes dispêndios, com especial atenção aos que 
levaram a indicação dos agentes públicos beneficiados, completa, perfeita e eficaz prestação de 
contas, estrito cumprimento das funções inerentes a cada poder, com prévia e formal autorização 
dada pelo ordenador de despesas ou por quem detenha delegação de competência e pleno 
atendimento do interesse público". O Relator também indicou os Prejulgados 0778, 1790, 0491, 
1001, 1253 e, em especial o Prejulgado 1013, o qual especifica: "É legítimo o pagamento de diárias 
a Vereadores para deslocamentos àoutras cidades, desde que os mesmos sejam de interesse da 
Administração Pública e da coletividade como um todo". @CON-19/00979656,  Informativo 
de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.35 Recurso de Reexame. Servidor. Agente Comunitário de Saúde. Contratação. 
Manutenção. Irregular. Contratação por associação privada. Processo seletivo. Ausência. 
O TCE/SC manteve as multas aplicadas ao ex-Prefeito Municipal de Içara e ao ex-Secretário 
Municipal de Saúde de Içara no REP-14/00258399, em razão da contratação/manutenção 
irregular de Agente Comunitária de Saúde, por empresa interposta, mediante convênio entre a 
Associação Feminina de Assistência Social - AFASI - com a Prefeitura Municipal de Içara e o 
Fundo de Saúde daquele Município, em desacordo com o art. 37, incisos II e IX, c/c o art. 198, 
§§ 3º e 4º, da Constituição Federal. O Relator ainda salientou que “a EC n. 51/2006 criou a 
obrigação ao gestor municipal de efetuar o processo seletivo ou autorizar que outras instituições 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=778
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1790
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=491
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1001
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1253
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1013
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900979656
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900979656
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400258399
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pudessem realizá-lo, mas com a efetiva supervisão do Poder Público, dever este que permaneceu 
inalterado, mesmo ante a edição da Lei Municipal n. 2.512/2007, que criou o emprego público 
de agente comunitário de saúde, tendo o seu artigo 12 estabelecido uma ‘regra de transição’, nos 
seguintes moldes: Art. 12. Considerando-se a Emenda Constitucional nº 51, os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE), em exercício da 
função através de contrato firmado com terceiro ou não, serão preferencialmente recontratados, 
sendo que as novas vagas obedecerão à classificação do processo seletivo a ser realizado, 
conforme preconiza a presente lei, podendo ainda o Município realizar cadastro de reserva de 
vaga”. Informou que o Convênio firmado entre o Município de Içara, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, e a AFASI, assinado pelo ex-Prefeito Municipal e pelo ex-Secretário de 
Saúde teve a vigência encerrada em 31/12/2008. Todavia, a servidora “continuou exercendo a 
função de agente comunitário de saúde por meio de convênio celebrado entre a AFASI e a 
Prefeitura até o início de 2009, quando a nova Administração pôs fim à situação”, e por essas 
razões, entendeu o Relator “que foi descumprido o preceito contido no § 4º do art. 198 da 
Constituição Federal, no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional n. 51/2006 e no 
Prejulgado n. 1083 deste Tribunal”. Segundo o Relator, “O art. 198, §4º, da CF dispõe que os 
agentes comunitários de saúde podem ser admitidos por meio de processo seletivo público, de 
acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua 
atuação”. Complementou informando que “A Emenda à Constituição Federal n. 51/2006, no 
parágrafo único do seu art. 2º, preceitua que os profissionais que, na data de promulgação da 
citada Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde, 
na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o 
§ 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior 
processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de 
Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e 
autorização da administração direta dos entes da federação”. E concluiu que “Essa orientação 
está contida no Prejulgado n. 1083 deste TCE. Assim, a Constituição Federal criou um dever ao 
gestor público de realizar o processo seletivo ou supervisionar a instituição que o realizasse. Em 
não sendo comprovado que a contratação da agente de saúde ocorreu nos moldes do texto 
constitucional, há de ser tida como irregular não só a admissão, mas também a manutenção do 
respectivo de contrato de trabalho”. @REC-19/00641108, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.2.36 Cargo público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão judicial. Indenização. Na 
hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a 
indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo 
situação de flagrante arbitrariedade. A mera existência de litígio judicial sobre concurso público 
não gera dano indenizável. Acórdão nº 1815/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 81, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

1.2.37 Auxílio-saúde. Plano de Saúde. Ressarcimento. Dependente. DPU. Consulta. Não há 
exigência de que o membro ou o servidor da Defensoria Pública da União que recebe o auxílio 
relativo à assistência à saúde por meio do ressarcimento das despesas com plano ou seguro 
privado de saúde seja o contratante titular do plano e, portanto, não há vedação a que o membro 
ou o servidor beneficiário seja dependente em contrato avençado com a operadora de plano de 
saúde por pessoa jurídica ou microempresa individual, bastando que comprove o dispêndio 
próprio para ter acesso ao ressarcimento, uma vez que aplicam-se à DPU o art. 230, caput e § 5º, 
da Lei 8.112/1990 e o art. 1º, § 3º, do Decreto 4.978/2004. Acórdão nº 1763/20, Boletim de 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1083
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1083
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900641108
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D4978.htm
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Jurisprudência do TCU nº 81, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

1.2.38 Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio. É irregular a 
acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige 
qualquer formação específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da 
Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não possuem natureza eminentemente 
burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e 
habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de 
cargo não é suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a 
que se refere aquele dispositivo constitucional. Acórdão nº 7634/20, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 81, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.39  
 

1.3 Fiscalização e Controle 
 

1.3.1 Responsabilidade. Agente político. Conduta omissiva. Hierarquia. Supervisão.  Quando 
não há a prática de atos administrativos de gestão, via de regra, não cabe imputação de 
responsabilidade a agentes políticos, salvo se as irregularidades tiverem caráter de tal amplitude e 
relevância que, no mínimo, fique caracterizada grave omissão no desempenho de suas atribuições 
de supervisão hierárquica. Acórdão nº 1767/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. 
Ação judicial. Repercussão geral. STF. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação 
de ato de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 
sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 
Geral). Acórdão nº 7313/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 318, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.3 Responsabilidade. Inimputabilidade. Requisito. Incapacidade. Transtorno mental. 
Decisão judicial. Para que o responsável seja considerado inimputável perante o TCU, deve ser 
comprovado que, à época dos fatos tidos por irregulares, ele era incapaz de responder pelos seus 
atos. O reconhecimento da incapacidade civil do agente, em decorrência de enfermidade que o 
tenha privado do discernimento necessário para os atos da vida civil, dá-se por meio da interdição 
judicial. Acórdão nº 1822/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.4 Responsabilidade. Débito. Imprescritibilidade. Improbidade administrativa. Dolo. STF. 
Repercussão geral. Quando a não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de 
convênio é passível de ser caracterizada como ato doloso de improbidade administrativa 
tipificado no art. 10, incisos I e II, da Lei 8.429/1992, a pretensão de ressarcimento ao erário de 
débito apurado pelo TCU é imprescritível, uma vez que atende aos requisitos fixados pelo STF 
no RE 852.475 (Tema 897 da Repercussão Geral). Acórdão nº 7687/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.5 Responsabilidade. Débito. Desconsideração da personalidade jurídica. Gestor. Sócio. O 
instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve incidir sobre os administradores e 
sócios que tenham algum poder de decisão na empresa, não alcançando, em regra, os sócios 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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cotistas, exceto nas situações em que fica patente que estes também se valeram de forma abusiva 
da sociedade empresária para tomar parte nas práticas irregulares. Acórdão nº 1846/2020, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 315, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.6 Tomada de Contas Extraordinária. Desvio de recursos de conta bancária de empresa 
contratada para prestação de serviço relativos ao SIM-AM. Inexecução do objeto 
contratual. Lesão ao Erário. Irregularidade das contas. Trata-se de Tomada de Contas 
Extraordinária instaurada a partir de Representação formulada pelo Município, através de seu 
Controlador Interno, apontando possíveis irregularidades em transferências bancárias realizadas 
pela empresa contratada para prestar serviços de importação e alimentação de arquivos de texto, 
interpretação de erros, fechamento e encaminhamento das informações pertinentes a prestações 
de contas junto ao TCE/PR, através do sistema SIM-AM. O Relatório de Fiscalização concluiu 
que foram uma funcionaria realizou transferências da conta bancária do Município para a conta 
de sua empresa através de seu computador pessoal, utilizando-se de duas senhas para efetivar as 
transações, senhas estas que não se sabe como obteve, além de realizar registros contábeis sem 
base documental, com o fito de impedir que a realização de conciliação bancária identificasse os 
desvios. O Relatório de Fiscalização também concluiu que não foram prestados os serviços 
acordados pela empresa de consultoria no período em que as fraudes ocorreram, caracterizando 
lesão ao Erário os valores pagos à referida empresa, no total de R$ 12.491,60, em razão de 
descumprimento do objeto contratual. Responsabilizar servidores públicos pela descoberta de 
fraudes ou lesão ao erário praticado por terceiros somente inibiria a atuação zelosa destes 
servidores para com o patrimônio público, impedindo a tomada de providências e a denúncia às 
autoridades competentes. Além disso, as fraudes visam ludibriar terceiros através de atos 
ardilosos e enganosos, não podendo as vitimas serem responsabilizadas por não terem detectado 
ou impedido a fraude a tempo. Por fim, deve ser emitida recomendação ao Município  e 
ao  Controlador Interno; a responsável pela Tesouraria Municipal; e ao Contador Municipal; para 
que aperfeiçoem e instaurem rotinas e controles necessários para evitar eventuais e futuras 
fraudes perpetradas contra o patrimônio municipal, além de manterem a mesma conduta 
vislumbrada nos presentes autos, de zelo para com o patrimônio público e observância dos 
princípios administrativos. Também deve ser comunicado o Ministério Público do Estado acerca 
da presente decisão. Processo nº 488262/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-79-2020/329580/area/242 

1.3.7 Prestação de Contas Anual. Existência de créditos a receber vencidos no Ativo 
Circulante. Contas Regulares com Ressalvas. Multa.  Quanto à "Existência de créditos a 
receber vencidos no Ativo Circulante", por  ocasião da primeira vez que o processo foi para a 
pauta, a instrução técnica indicava a falta de justificativa em relação aos créditos vencidos das 
contas contábeis do grupo "Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber". Com a apresentação 
de novos documentos e alegações de defesa, o entendimento foi pelo saneamento da 
irregularidade apontada inicialmente. Consta nos autos que os créditos não recebidos estão em 
cobrança judicial. Tudo conforme cópias dos processos judiciais e relatório de andamento 
processual às peças nº 68, 70 a 81, também foi apontado no relatório do Controle Interno, e 
transcrito na última instrução técnica. Observa a Unidade Técnica, ainda, que o maior valor, de 
R$ 19.891.900,60 é cobrado em autos de Ação Popular no processo nº 0005720-
56.2016.8.16.0004, no qual o Instituto Curitiba de Saúde consta como réu. A busca da maior 
parte créditos vencidos, portanto, não foi iniciativa da entidade ou seus dirigentes, mas de 
terceiros de defesa do patrimônio do Instituto, nos termos da tela de consulta abaixo: Diante da 
cobrança judicial em curso, ainda que movida por terceiros, entendo superada a afronta aos arts. 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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153 e 154 da Lei nº 6.404/762, bem como corroboro os entendimentos uniformes para converter 
a irregularidade em ressalva. Processo nº 313635/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-79-2020/329580/area/242  

1.3.8 Transferência voluntária municipal para OSCIP. Contabilização irregular de despesa 
com pessoal. Ausência de fiscalização. Ausência de documentos necessários à validação 
de despesas. Opinativos uniformes. Irregularidade. Restituição de valores. 
Responsabilidade solidária. Aplicação de multas. Os opinativos que instruem o feito são 
unânimes em afirmar a irregularidade das contas, diante da ausência de documentos que 
comprovem os gastos públicos decorrentes do termo de parceria em exame. Especificamente 
sobre a ausência de documentos complementares necessários à validação das despesas com 
pessoal, a CGM constatou uma série de divergências entre as informações descritas no SIT 
(Sistema Integrado de Transferências) e os documentos apresentados no contraditório. Em suma, 
constatou-se durante a instrução que a maior parte das despesas realizadas, no valor de R$ 
1.877.959,79 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 
setenta e nove centavos), não apresenta a prestação de contas devida, bem como os valores 
apresentados no SIT, segundo análise técnica, "estão extremamente confusos no que diz respeito 
ao "tipo de despesa" e o efetivo "favorecido", além de não terem sido movimentados em conta 
específica. Relevante mencionar que este Tribunal, em casos similares, ante a falta de documentos 
e a fiscalização precária pela concedente, decidiu pela irregularidade das contas e devolução 
integral dos valores repassados de maneira solidária, a teor dos Acórdãos 5122/13-S2C, 2724/14-
S1C e 3792/15-S1C, que cito como exemplos. Desse modo, a ausência de documentos essenciais 
para apuração da correta aplicação dos recursos enseja a irregularidade desta prestação de contas 
e a devolução dos valores repassados, em face da impossibilidade de aferição da legitimidade das 
despesas declaradas, de maneira solitária. Corroboro o entendimento da unidade técnica de que 
ocorreu a substituição de servidores, já que a municipalidade optou pela contratação indireta de 
pessoal para a realização da atividade essencial e típica do poder público. Os valores totais 
dispendidos deveriam ter sido contabilizados como despesa de pessoal, conforme se depreende 
do mencionado art. 18 da LC 101/2000: Verificou-se também deficiência no processo de escolha 
da OSCIP, pois não foi realizado concurso de projetos previamente à celebração do Termo de 
Parceria 02/2009, em violação ao art. 23 do Decreto nº 3.100/99. Quanto à alegação da defesa 
no sentido de que o Termo de Parceria teria sido firmado em caráter emergencial, com base no 
art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, cumpre esclarecer que o referido procedimento somente 
é permitido para o período máximo de 180 dias, enquanto no caso em análise, perdurou por 
quase quatro anos. A ausência de fiscalização pelo gestor municipal fica evidente no presente 
processo, pois permaneceu inerte quando não houve a devida prestação de contas pelo IBM. A 
conduta verificada reforça a responsabilidade solidária do gestor municipal em conjunto com o 
responsável pela OSCIP. Diante do exposto, em conformidade com as manifestações da unidade 
técnica e do órgão ministerial, nos termos do art. 16, III, ?b?6, da Lei Complementar nº 
113/05, VOTO: I - pela irregularidade da prestação de contas ora analisada; II - pelo 
recolhimento, solidariamente, dos valores repassados no exercício de 2012, no montante de R$ 
1.877.959,79 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 
setenta e nove centavos), devidamente corrigidos, nos termos dos arts.  147 e 188 da Lei 
Complementar nº 113/05, do art. 248, § 2º,9 do Regimento Interno e da Uniformização de 
Jurisprudência nº 3; III - pela aplicação da multa prevista no art. 87, IV, ?g?10, da Lei 
Complementar nº 113/05, em razão da ausência de demonstração das despesas, em contrariedade 
à Lei nº 9.790/99 (art. 10, § 2º, IV) e ao Decreto 3.100/99 (art. 12, II); IV - pela aplicação da 
multa prevista no art. 87, IV, ?g?13, da Lei Complementar nº 113/05, quatro vezes, em razão do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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exposto na fundamentação sobre: a) a ausência de demonstração das despesas, em contrariedade 
à Lei nº 9.790/99 (art. 10, § 2º, IV) 14 e ao Decreto 3.100/99 (art. 12, II).15; b) terceirização 
indevida por meio do Instituto Brasil Melhor; c) ilegalidade no processo de escolha do Instituto 
Brasil Melhor, com evidente burla aos ditames legais e d) deficiência da fiscalização realizada por 
parte do Poder Concedente. Processo nº 213180/13, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-79-2020/329580/area/242  

1.3.9 Denúncia – Desnecessidade de formulação de demanda junto ao TCEPR antes que seja 
acionado diretamente a entidade jurisdicionada responsável pela suposta irregularidade 
– Portal da transparência municipal que não atende às prescrições da Lei 12.527/11. 
Necessidade de maior detalhamento das informações – Procedência com expedição de 
determinação. Denúncia em desfavor do Município em razão do não atendimento ao princípio 
da transparência, bem como ofensa a dispositivos da LC 101/00 e da Lei 12.527/11, uma vez 
que no respectivo website restam ausentes informações acerca do Hospital Municipal 
(especificamente em relação a contratações, receitas e despesas, prestações de contas e 
fornecedores). Em que pese o portal da transparência disponibilize parte das despesas de forma 
discriminada, a exemplo de alguns gastos com fornecedores, folha de pagamento, luz, água, 
telefone, dentre outros, o mesmo não ocorre com o montante mais expressivo. O conteúdo 
disponibilizado pelo sítio oficial do Município não atende integralmente as diretrizes enunciadas 
pela lei de acesso à informação. A ausência desse detalhamento inviabiliza por completo o 
exercício do controle social, uma vez que não há como se constatar eventuais irregularidades no 
gasto público sem que ao menos seja indicado o objeto das despesas e os seus beneficiários. A 
menção isolada quanto às datas de pagamento e seus respectivos valores constitui informação 
incompleta. O objeto precisa ser conhecido a fim de se possa aferir se a natureza da despesa 
possui pertinência com o programa de governo executado ou mesmo para que se permita 
eventualmente comparar os preços pagos com aqueles usualmente praticados no mercado e, da 
mesma forma, é necessário que se divulgue os beneficiários do gasto público para que se possa 
identificar eventual prática de violação ao princípio da impessoalidade ou existência de 
favoritismos em detrimento do princípio da isonomia. Considerando a ausência de qualquer 
indício de má-fé por parte da Administração do Município, bem como o fato de que boa parte 
dos dados referentes ao Hospital Municipal está disponível para consulta, sendo necessário 
apenas maior detalhamento, entende-se desnecessário o apenamento do gestor, mostrando-se 
adequada a simples emissão de determinação para implementação do portal da transparência. 
Processo nº 442653/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-
79-2020/329580/area/242 

1.3.10 Prestação de Contas Anual. Exercício de 2017. Déficit financeiro na fonte 001 – recursos 
livres. Ausência de comprovação da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 
Primeiro Semestre do exercício de 2017 e do Segundo Semestre do exercício de 2016. 
Atraso no envio de dados ao SIM/AM. Contas Irregulares. Aplicação de multas. 
Aposição de ressalvas.  Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, por unanimidade, em: I- julgar, com 
fundamento no artigo 16, inciso III, alíneas ?a? e ?b?, da Lei Complementar Estadual n.° 
113/200516, pela irregularidade das contas apresentadas pela Câmara Municipal de Imbaú, 
referentes ao exercício financeiro de 2017, em razão dos seguintes itens analisados na 
fundamentação: a) Existência de superávit/déficit financeiro na fonte 001 - recursos livres; b) 
ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido pela Contabilidade e/ou da 
respectiva publicação; II- apor ressalvas por: a) ausência de comprovação da Publicação do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
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Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Primeiro Semestre do exercício de 2017; b) atraso na 
publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Segundo Semestre do exercício de 2016; e c) 
atraso no envio dos dados ao SIM-AM; III- aplicar multa administrativa prevista no artigo 87, 
IV, "g", da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, por três vezes, ao responsável, Presidente 
da Câmara Municipal ao tempo dos fatos, por: a) Existência de superávit/déficit financeiro na 
fonte 001 - recursos livres; b) ausência de encaminhamento do Balanço Patrimonial emitido pela 
Contabilidade e/ou da respectiva publicação; c) atraso na publicação do Relatório de Gestão 
Fiscal - RGF do Segundo Semestre do exercício de 2016; IV- aplicar, por uma vez, a multa 
administrativa prevista no artigo 87, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n.º 
113/200517, ao Presidente da Câmara Municipal ao tempo dos fatos, pelos atrasos no envio das 
informações ao Sistema SIM-AM. Processo nº 236103/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 80, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1 

1.3.11 Prestação de Contas Anual. Exercício 2018. Ausência de indicação de servidor do quadro 
do Legislativo para composição da unidade seccional do Sistema de Controle Interno, 
conforme determina o art. 8ºda Lei Municipal nº 258/2007. Saneamento. Regular com 
ressalva. Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARANÁ, nos termos do voto do relator, por unanimidade, em: I- julgar, com fundamento no 
artigo 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 113/2005 3, pela regularidade com ressalva 
das contas apresentadas pela Câmara Municipal de Marquinho, relativas ao exercício financeiro 
de 2018, em razão do exposto na fundamentação quanto à ausência de indicação de servidor do 
quadro do Legislativo para composição da unidade seccional do Sistema de Controle Interno, 
conforme determina o artigo 8.° da Lei Municipal n.° 258/2007. Processo nº 207476/19, Boletim 
de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1 

1.3.12 Responsabilidade. Controle de jornada de trabalho. Gestor público. Erro grosseiro. A 
negligência do gestor público no dever de determinar a instauração de um controle preciso da 
jornada de trabalho dos servidores públicos implica na responsabilização por erro grosseiro, 
indicando culpa grave, nos termos do art. 28 da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), o qual 
preconiza que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas 
em caso de dolo ou erro grosseiro”. Acórdão nº 143/2020- TP, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.3.13 Responsabilidade. Envio de informações. Delegação. Gestor. A delegação da 
incumbência de envio de dados, informes e documentos obrigatórios ao Tribunal de Contas não 
elide a responsabilidade, direta ou indireta, do gestor delegante, que tem o dever constitucional 
de prestar contas dentro do prazo constitucional e na forma legalmente prevista.  2. A não 
evidenciação de eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, que justifique o atraso no 
envio de balanço geral anual e dos respectivos demonstrativos contábeis, implica no não 
afastamento da irregularidade e na responsabilização do gestor. Parecer Prévio nº 135/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.3.14 Responsabilidade. Negligência na emissão de empenho prévio. Erro grosseiro. Gestor 
público. O gestor público que negligencia o dever legal de observar as normas que regem as 
despesas públicas, especialmente quanto à obrigatoriedade de emissão de empenho prévio à 
realização da despesa, é passível de responsabilização pela caracterização de erro grosseiro na sua 
conduta, com respectiva aplicação de sanção pecuniária. 2. O erro grosseiro é aquele manifesto, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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evidente, inescusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado 
grau de negligência, imprudência ou imperícia. Acórdão nº 24/2020-SC, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

1.3.15 Recomendações sobre a distribuição de produtos destinados à alimentação escolar aos 
alunos da rede municipal de ensino no município goianos durante o período da 
pandemia da COVID19. Em processo de acompanhamento, analisando as contratações de 
terceiros para compra de produtos destinados à alimentação escolar distribuíveis às famílias dos 
alunos matriculados na rede municipal de ensino de diversos entes goianos, por unanimidade, o 
Colegiado acolheu o Voto do Relator, para emitir recomendação a todos os municípios, quanto 
aos seguintes pontos: (a) a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, sendo 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos sociais relativos 
à saúde, educação e alimentação, consagrados na CF/88 e na CE/89, devendo o poder público 
municipal adotar as medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito; (b) a 
alimentação oferecida no ambiente escolar durante o período letivo, seja no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou no respectivo programa municipal, contribui para 
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar 
e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 
período letivo; (c) O TCMGO entende que a alimentação escolar é essencial aos alunos da rede 
pública municipal goiana de ensino e, com a suspensão das aulas em virtude da pandemia da 
COVID19, reconhece a possibilidade de formas alternativas de distribuição de alimentos aos 
estudantes e estimula os gestores municipais a promoverem a distribuição de alimentos em 
substituição às refeições que seriam oferecidas aos discentes, observando-se a legislação aplicável 
e as orientações do TCMGO, atenuando os efeitos sociais negativos da crise de modo 
juridicamente seguro e responsável; (d) a distribuição sugerida abrangeria todo o período em que 
durar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em que as 
aulas presenciais estejam suspensas, até o retorno completo das atividades escolares; (e) a 
alimentação escolar tem de ser disponibilizada a todos os alunos matriculados na rede pública 
municipal de ensino, tendo em vista a diretriz da universalidade do atendimento no âmbito do 
programa suplementar à educação e o compromisso da República Federativa do Brasil de garantir 
segurança alimentar e nutricional ao educando; (f) os gêneros alimentícios já adquiridos ou que 
vierem a ser adquiridos em processos de contratação poderão ser distribuídos em forma de kits, 
definidos pela equipe de nutrição local, observando-se no mínimo dois critérios: per capita, 
adequado à faixa etária dos estudantes e; período de permanência na unidade escolar, 
considerando o número de refeições que o estudante faria diariamente; (g) o nutricionista, 
reconhecida e valorizada sua autonomia técnica, possui competência privativa para elaborar os 
cardápios e é o profissional mais qualificado para definir os gêneros alimentícios que serão 
adquiridos e comporão o kit a ser distribuído, incluído o atendimento aos estudantes com 
necessidades alimentares especiais; (h) a entrega dos kits deve ser periódica (e não entrega única), 
ficando a critério de cada gestão municipal a respectiva frequência (semanal, quinzenal, mensal, 
etc.), considerando o número de dias que o kit deverá atender e a garantia de uma alimentação 
escolar adequada e da segurança alimentar e nutricional ao educando, bem como a necessária 
adoção de medidas pactuadas com a autoridade sanitária visando a restrição de aglomerações nas 
unidades escolares no momento da distribuição e a prática de condutas que diminuam o risco de 
contágio do coronavírus; (i) no período de férias escolares, antecipadas ou não, a distribuição da 
alimentação escolar na forma de kits deverá ser suspensa, já que as férias e o calendário escolar 
estão intrinsecamente relacionados; (j) os municípios deverão utilizar os recursos dos programas 
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de alimentação escolar exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes da rede pública 
municipal de ensino, apesar de permitida a distribuição dos gêneros alimentícios em 
equipamentos públicos e na rede socioassistencial, desde que garantida a alimentação para o 
estudante; (k) a aquisição de gêneros alimentícios para os programas de alimentação escolar 
deverá ser realizada por meio de licitação pública, ressalvadas as hipóteses legais, nos termos das 
Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 11.947/09, permitindo-se a aquisição por meio de processos de 
contratação em andamento; (l) o destinatário dos kits substitutos da alimentação oferecida na 
escola é o aluno matriculado na rede pública municipal de ensino, não sua família ou qualquer 
outra pessoa não matriculada, que poderá ser beneficiada por outra iniciativa, programa ou 
política pública, como a assistência social, por exemplo; (m) por consequência, o objetivo do 
programa de alimentação escolar e da distribuição dos kits é garantir alimentação adequada e 
saudável e a segurança alimentar e nutricional ao educando, exclusivamente; (n) são oportunos a 
orientação aos pais e/ou responsáveis dos alunos, no ato do recebimento dos alimentos, sobre a 
vedação da venda ou destinação diferenciada dos produtos ofertados, e o oferecimento de 
informações básicas sobre os programas de assistência social existentes; (o) é imperiosa a 
observância do princípio constitucional e administrativo da impessoalidade, de modo que as 
ações desenvolvidas no âmbito do programa de alimentação escolar no período de suspensão das 
aulas presenciais durante a COVID19 não sejam utilizadas para fins de promoção pessoal do 
agente público, sob pena das sanções legais. Acórdão nº 03514/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 24, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf.  

1.3.16  Covid-19 e povos indígenas. A cautelar foi deferida pelo Min. Roberto Barroso (relator) nos 
seguintes termos: “III. SÍNTESE DAS CAUTELARES DEFERIDAS 62. Diante do exposto, 
são as seguintes as medidas cautelares deferidas por este Relator: III.1. QUANTO AOS POVOS 
INDÍGENAS EM ISOLAMENTO OU POVOS INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO: 
1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de terceiros em seus territórios, 
conforme plano a ser apresentado pela União, ouvidos os membros da Sala de Situação (infra), 
no prazo de 10 dias, contados da ciência desta decisão. 2. Criação de Sala de Situação, para gestão 
de ações de combate à pandemia quanto aos Povos Indígenas em Isolamento e de Contato 
Recente, nos seguintes termos: (i) composição pelas autoridades que a União entender 
pertinentes, bem como por membro da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública 
da União e por representantes indígenas indicados pela APIB; (ii) indicação de membros pelas 
respectivas entidades, no prazo de 72 horas a contar da ciência desta decisão, apontando-se seus 
respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato, por meio de petição 
ao presente juízo; (iii) convocação da primeira reunião da Sala de Situação, pela União, no prazo 
de 72 horas, a contar da indicação de todos os representantes, por correio eletrônico com aviso 
de recebimento encaminhado a todos eles, bem como por petição ao presente juízo; (iv) 
designação e realização da primeira reunião, no prazo de até 72 horas da convocação, anexada a 
respectiva ata ao processo, para ciência do juízo. III.2. QUANTO A POVOS INDÍGENAS EM 
GERAL 1. Inclusão, no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos 
Indígenas (infra), de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às 
comunidades indígenas ou providência alternativa, apta a evitar o contato. 2. Imediata extensão 
dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos aldeados situados em terras não 
homologadas. 3. Extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos indígenas 
não aldeados, exclusivamente, por ora, quando verificada barreira de acesso ao SUS geral. 4. 
Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos 
Indígenas Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da ciência desta decisão, com a 
participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e dos representantes das comunidades 
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indígenas, nas seguintes condições: (i) indicação dos representantes das comunidades indígenas, 
tal como postulado pelos requerentes, no prazo de 72 horas, contados da ciência dessa decisão, 
com respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contatos, por meio de 
petição ao presente juízo; (ii) apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo de Trabalho 
de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, cujos representantes 
deverão ser indicados pelos requerentes, no prazo de 72 horas a contar da ciência desta decisão, 
com respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato; (iii) indicação 
pela União das demais autoridades e órgãos que julgar conveniente envolver na tarefa, com 
indicação dos mesmos elementos. 63. Observa-se, por fim, que todos os prazos acima devem ser 
contados em dias corridos e correrão durante o recesso. O término do recesso coincidirá 
aproximadamente com a conclusão da elaboração dos planos e seu exame pelo juízo, de modo 
que não há risco de concretização de medidas irreversíveis antes do retorno do Supremo Tribunal 
Federal a pleno funcionamento, ressalvadas novas situações emergenciais que possam ocorrer no 
período e que demandem interferência imediata. 64. A implementação das cautelares não 
prejudica que se dê continuidade a todas as ações de saúde já em curso e planejadas em favor das 
comunidades indígenas, que não devem ser interrompidas. CONCLUSÃO 65. Por todo o 
exposto, defiro parcialmente as cautelares postuladas pelos requerentes, nos termos e condições 
previstos acima (item III)”. Reconheceu-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão 
parcial da cautelar, ressaltando-se a existência de indícios de expansão acelerada do contágio pelo 
Covid-19 nas comunidades indígenas e a insuficiência das ações promovidas pela União para sua 
contenção. O relator salientou, inicialmente, as três diretrizes que embasaram sua decisão: 1) os 
princípios da precaução e da prevenção, no que respeita à proteção à vida e à saúde; 2) a 
necessidade de diálogo institucional entre o Judiciário e o Poder Executivo, em matéria de 
políticas públicas decorrentes da Constituição Federal (CF); e 3) a imprescindibilidade de diálogo 
intercultural, em toda questão que envolva os direitos de povos indígenas. Quanto à primeira 
diretriz, asseverou a preocupação concernente ao risco de extinção de etnias se a doença se 
espalhar de forma descontrolada. O objetivo é o de salvar o maior número de vidas possível e de 
preservar essas etnias. No que se refere à segunda, afirmou que a concretização das políticas 
públicas necessárias depende diretamente da atuação do Ministério da Saúde e das Forças 
Armadas. Registrou, no ponto, que as Forças Armadas já vêm atuando nesse sentido, mediante 
a entrega de cestas básicas e suprimentos e materiais de saúde a diversas comunidades indígenas, 
e, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio de atenção médica a tais povos. As medidas 
requeridas implicam a mobilização de múltiplas instituições e agentes, com expertise técnica e 
experiência em suas respectivas áreas de atuação. Demandam a tomada de posição sobre temas 
a respeito dos quais as capacidades institucionais do Supremo Tribunal Federal podem ser 
limitadas. Portanto, é imprescindível que se estabeleça uma interlocução entre os distintos órgãos 
do Poder Executivo e o Poder Judiciário, para que se busque, tanto quanto possível, uma solução 
consensual para o problema sob exame. Relativamente à terceira, observou que cada comunidade 
possui particularidades, circunstâncias e cultura próprias. É preciso permitir que esses povos 
expressem suas necessidades e auxiliar o Estado na busca de soluções cabíveis. Por essa razão, 
toda e qualquer decisão que envolva povos indígenas deve assegurar também um diálogo 
intercultural. Existe, inclusive, tratado de direito internacional ratificado e internalizado pelo 
Brasil que determina que decisões acerca da proteção da vida, da saúde e do meio ambiente que 
envolvam povos indígenas devem necessariamente ser tomadas com a sua participação 
(Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho - OIT). Esclareceu terem sido 
formulados, na ação, pedidos específicos em relação aos povos indígenas em isolamento ou de 
contato recente, bem como pedidos que se destinam aos povos indígenas em geral. Não obstante 
tenha reputado todos os pedidos relevantes e pertinentes, entendeu que nem todos poderiam ser 
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integralmente acolhidos no âmbito precário de uma decisão cautelar ou satisfeitos por simples 
ato de vontade, por exigirem planejamento adequado e diálogo institucional entre os Poderes. 
No que respeita ao pedido de criação de barreiras sanitárias formulado em favor dos povos 
indígenas em isolamento ou de contato recente, considerou que a opção pelo não contato decorre 
de direito desses povos à autodeterminação e constitui uma forma de preservar a sua identidade 
cultural e as suas próprias organizações, usos, costumes e tradições. Por isso, o ingresso de 
qualquer membro exógeno à comunidade, sem a sua autorização, constitui um ilícito. Tais povos 
têm direito ao isolamento e o Estado tem o dever de assegurá-lo. Ademais, na atual situação, com 
uma pandemia em curso, os povos em isolamento e de contato recente são os mais expostos ao 
risco de contágio e de extinção. Isso decorre das condições de vulnerabilidade imunológica e 
sociocultural. De acordo com diretrizes internacionais da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a medida protetiva mais 
eficaz a ser tomada em favor de tais povos é assegurar-lhes o isolamento da sociedade envolvente, 
por meio de barreiras ou cordões sanitários que impeçam — inclusive com o uso da força, se 
necessário — o acesso de estranhos às suas terras. No ponto, reconheceu a presença de perigo 
na demora, dado que há risco iminente de contágio, caso não se criem mecanismos de contenção 
do ingresso nessas terras. Afirmou que os recursos materiais e de pessoal a serem utilizados nas 
barreiras, sua localização, os protocolos sanitários a serem empregados pelos agentes do Estado 
e demais especificações devem ser determinados pela União, por meio da elaboração de um 
plano, ouvidos os membros integrantes da Sala de Situação. Com base nos princípios da 
precaução e da prevenção, o relator reconheceu, também, a verossimilhança do direito à criação 
de uma Sala de Situação e perigo na demora. A criação dessa Sala de Situação para a gestão da 
epidemia, no que respeita a povos indígenas e de recente contato, é prevista em norma federal 
expedida pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta 4.094/2018, do Ministério da Saúde e da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI). Portanto, não há que se falar em interferência do 
Judiciário sobre Políticas Públicas, mas em mera implementação judicial de norma federal que 
não está sendo observada pelo Poder Executivo. Deferiu, nessa mesma linha, o pleito de 
participação indígena na Sala de Situação, haja vista o seu respaldo pela Convenção 169 da OIT. 
A Convenção prevê, ainda, que o Poder Público deve assegurar os meios necessários para que as 
instituições responsáveis pela administração de programas no interesse dessas comunidades 
funcionem adequadamente. Essa norma acolhe o pleito de participação da Defensoria Pública da 
União e do Ministério Público Federal, que poderão apoiar os representantes dos povos 
indígenas. A Defensoria por seu papel na defesa dos necessitados (CF, art. 134) e o Ministério 
Público por seu papel de defesa dos direitos e interesses das populações indígenas (CF, art. 129, 
V). No que tange ao pedido, dirigido aos povos indígenas em geral, de retirada de invasores das 
terras indígenas indicadas, julgou presente a verossimilhança do direito alegado. A presença 
desses grupos em terras indígenas constitui violação do direito de tais povos ao seu território, à 
sua cultura e ameaça à sua vida e saúde. Observou que essas invasões se deram para o 
cometimento de crimes, como o desmatamento, a extração ilegal de madeira e o garimpo ilegal. 
A remoção, portanto, é medida imperativa, imprescindível e dever da União, sendo inaceitável a 
inação do governo federal em relação a esse fato. No entanto, admitiu que a situação não é nova 
e não guarda relação com a pandemia. Trata-se de problema social gravíssimo, que ocorre em 
diversas terras indígenas e unidades de conservação, de difícil resolução, dado o grande 
contingente de pessoas (mais de 20.000 invasores em apenas uma das áreas) e o elevado risco de 
conflito armado. Não há como equacionar e solucionar esse problema nos limites de uma medida 
cautelar. Porém, a União deve se organizar para enfrentar o problema, que só faz crescer, e 
formular um plano de desintrusão. Acrescentou que cria risco de contágio o ingresso de pessoas 
estranhas às comunidades indígenas, inclusive de equipes médicas do Ministério da Saúde e das 
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Forças Armadas. Há, portanto, considerável periculum in mora inverso na determinação da 
retirada como postulada, já que implicaria o ingresso de forças militares e policiais em terra 
indígena, com risco de conflito armado durante a pandemia e, por conseguinte, poderia agravar 
a ameaça já existente à vida de tais povos. Assim, julgou recomendável que se considere, por ora, 
medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades 
indígenas ou providência alternativa apta a evitar o contato. O relator também vislumbrou 
verossimilhança do direito alegado e perigo da demora, relativamente ao pleito de extensão do 
Subsistema de Saúde Indígena também aos indígenas urbanos (não aldeados) e aos indígenas 
aldeados, residentes em terras indígenas, cuja demarcação e homologação ainda não foram 
concluídas pelo Poder Público. Salientou que a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI e 
da FUNAI limitaram o atendimento por esse subsistema apenas aos indígenas aldeados, 
residentes em terras indígenas homologadas. Esclareceu que, no tocante aos indígenas aldeados 
residentes em terras não homologadas, a alegação de que podem recorrer ao SUS geral é de 
viabilidade duvidosa, já que se trata de povos situados em locais de difícil acesso, sem capilaridade 
de postos de saúde e hospitais, e com práticas culturais, idioma e eventuais particularidades que 
o SUS geral não está habilitado a atender. Portanto, o acesso ao citado subsistema deve ser 
imediato. Quanto aos indígenas urbanos não aldeados, observou que são remetidos ao SUS 
normal, o qual, no entanto, é desconhecedor das suas necessidades específicas e peculiaridades 
culturais. Entretanto, tendo em conta que o subsistema precisará passar por uma considerável 
readequação, que tende a absorver parte significativa da sua capacidade institucional ao passar a 
atender, de imediato, os indígenas aldeados localizados em terras não homologadas, que não eram 
alcançados por seus serviços, o relator entendeu haver perigo na demora inverso no deferimento 
imediato da cautelar em face da eventual sobrecarga do subsistema. Por essa razão, determinou 
a extensão dos serviços do subsistema aos povos indígenas não aldeados, por ora, quando 
verificada barreira de acesso ao SUS geral. O ministro Roberto Barroso concluiu pela necessidade 
da elaboração e do monitoramento de um plano de enfrentamento da pandemia para os povos 
indígenas brasileiros com a participação dos representantes dessas comunidades. Salientou que, 
a fim de assegurar o diálogo institucional e intercultural, por um lado, e de observar os princípios 
da precaução e da prevenção de outro, cabe à União a formulação do referido plano, com a 
participação do Conselho de Direitos Humanos, dos representantes dos povos indígenas e 
demais consultores ad hoc. Vencidos, parcialmente, o ministro Edson Fachin, que deferia a 
liminar em maior amplitude, e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhava o relator, mas 
estabelecia prazos. ADPF 709, Informativo de Jurisprudência do STF nº 985, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

1.3.17 Responsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada de 
contas especial. Fase interna. Eventual decadência ocorrida na fase interna da tomada de 
contas especial não tem repercussão no processo de controle externo. A decadência de que trata 
o art. 54, § 1º, da Lei 9.784/1999 é aplicável ao TCU somente como meio de autotutela no 
desempenho de sua função administrativa, e não aos processos de controle externo. Acórdão nº 
8206/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.18 Responsabilidade. Contrato administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação. A 
subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de interposto entre a 
Administração Pública contratante e a empresa efetivamente executora (subcontratada), é 
irregularidade ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos 
recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Acórdão 
nº 8220/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.3.19 Prestação de contas dos administradores e responsáveis pela gestão de recursos públicos 
estaduais. Comprovação da correta aplicação dos recursos. Contas regulares. Quitação 
aos responsáveis. Recomendações. 1. Devem ser julgadas regulares as contas quando 
expressarem de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a 
legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 2. Recomendações. Acórdão 
nº 60.623/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponíveis em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

1.3.20 O valor do dano ao erário – caso inferior ao estabelecido em decisão normativa – não 
obsta a instauração de tomada de contas especial, mas tão somente o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas. Trata-se de consulta formulada pelo Controlador-
Geral do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos: “É justificável que gestor público não 
instaure tomada de contas especial, tendo em vista o pequeno valor do dano e o encaminhamento 
do Auto de Apuração do Dano ao Erário à Advocacia-Geral do Estado ao final do Processo 
Administrativo de constituição do Crédito Estadual não tributário, regulado pelo Decreto n. 
46.668/2014 (RPACE) e pelo Decreto n. 46.830/2015 (PACE-Parcerias)?” Admitida a Consulta, 
o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, teceu algumas considerações acerca do instituto de 
Tomada de Contas Especial – TCE, à luz do mandamento constitucional inserto no § 1º do art. 
74 da Constituição da República (aplicável aos Tribunais de Contas dos Estados por força do art. 
75 do texto constitucional), que determina que os responsáveis pelo controle interno devem 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e, como consectário, dar ciência 
aos Tribunais de Contas das irregularidades que tomarem conhecimento, sob pena de 
responsabilidade solidária, sendo que a Lei Orgânica deste Tribunal, Lei Complementar 
n. 102/08, e as normas que a regulamentam preveem a instauração e o encaminhamento de TCE 
a esta Corte. Ressaltou que, nas hipóteses descritas no art. 47 da Lei Orgânica, uma vez esgotadas 
as medidas administrativas internas, é dever da autoridade administrativa instaurar a TCE para 
apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, obrigação que 
somente sucumbe em face do ressarcimento integral e tempestivo do dano (desde que 
comprovada a boa-fé dos responsáveis) ou da apresentação das contas e sua aprovação pelo 
órgão competente, conforme previsto no art. 5º e seguintes da Instrução Normativa n. 
03/13 desta Corte de Contas. Destacou deliberação nesse sentido, em resposta à Consulta 
n. 1041562, sob a relatoria do Conselheiro Wanderley Ávila, na sessão de 24/04/2019. Salientou, 
ademais, que o art. 248 do Regimento Interno dispensa o encaminhamento da TCE a esta Corte 
quando o valor atualizado do dano apurado for inferior ao valor estabelecido em decisão 
normativa, ora fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais), embora persista a obrigação de cientificar 
o Tribunal acerca do fato, seja por meio do relatório de controle interno que acompanha a 
respectiva tomada ou a conta anual, seja por meio do demonstrativo de que trata o art. 18 
da Instrução Normativa n. 03/13. Assim, concluiu que o Auto de Apuração de Dano ao Erário 
(AADE), cuja lavratura e notificação ao interessado constituem medidas administrativas 
integrantes do Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário 
(PACE), não afasta o dever de instauração da TCE, por não satisfazer seus requisitos de 
formalização e instrução, podendo os atos procedimentais praticados pela autoridade 
administrativa estadual em cumprimento aos Decretos n. 46.668/2014 e n. 46.830/2015, quando 
compatíveis, serem aproveitados para o atendimento ao disposto nos artigos 245 a 249 
do Regimento Interno, bem como na Instrução Normativa n. 03/13, em respeito aos princípios 
da economicidade e eficiência. Por todo o exposto, respondeu à indagação do consulente da 
seguinte maneira: “a) o valor do dano ao erário – caso inferior ao estabelecido em decisão 
normativa – não obsta a instauração da tomada de contas especial, mas tão somente o seu 
encaminhamento ao Tribunal de Contas, nos termos do disposto nos artigos 248, § 1º, do 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46668&ano=2014
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46668&ano=2014
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46830&ano=2015&tipo=DEC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041562
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46668&ano=2014
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46830&ano=2015&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978907
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Regimento Interno e do art. 17, parágrafo único, da Instrução Normativa n. 03/2013. b) os atos 
procedimentais praticados pela autoridade administrativa estadual em cumprimento aos Decretos 
n. 46.668/2014 e 46.830/2015 não dispensam a autoridade administrativa competente de 
instaurar e encaminhar a Tomada de Contas Especial nos termos do arcabouço normativo 
vigente, mas podem ser aproveitados para o atendimento ao disposto nos artigos 245 a 249 do 
Regimento Interno, bem como na Instrução Normativa n. 03/2013, no que forem compatíveis, 
em respeito aos princípios da economicidade e eficiência.” O conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
ao proferir seu voto-vista, acompanhou o voto da relatoria e propôs que, na oportunidade, fosse 
avaliada a revisão das normas internas acerca do tema, com o propósito de conferir maior 
flexibilidade aos jurisdicionados na formalização de procedimentos destinados a apurar 
responsabilidades por dano ao erário, quando inferior ao valor de alçada. Ponderou que, nas 
situações em que já se saiba de antemão que o dano é de pequena monta e que não haverá 
encaminhamento para julgamento pelo Tribunal de Contas, não vislumbrava óbice para que os 
gestores públicos, no âmbito de suas estruturas e de suas esferas de competência, 
regulamentassem a simplificação dos procedimentos, visando à racionalização processual, a 
economicidade e a eficiência, desde que aliada à adoção de providências para restituição do 
prejuízo, no caso a cobrança administrativa e a inscrição em dívida ativa. Acrescentou, por fim, 
que os poderes estaduais e municipais poderiam instituir regulamentação específica, sem prejuízo 
de adotarem outros limites de alçada para fins de racionalização do procedimento de recuperação 
de débitos, desde que, por óbvio, tais limites estivessem contidos no valor de alçada atualmente 
estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O conselheiro Gilberto Diniz 
acrescentou, ainda, que fossem consultadas mutuamente esta Corte de Contas e o Poder 
Executivo Estadual, no momento em que estiverem promovendo as revisões dos respectivos 
regramentos pertinentes à responsabilização por dano ao erário. O conselheiro relator e os 
demais conselheiros do Tribunal Pleno acataram as sugestões, ficando aprovado o voto do relator 
com as colocações do conselheiro Cláudio Couto Terrão e do conselheiro Gilberto Diniz. 
Consulta n. 1058707 

1.3.21 Reponsabilidade. Decadência. Legislação. Processo de controle externo. Tomada de 
contas especial. Fase interna. Eventual decadência ocorrida na fase interna da tomada de 
contas especial não tem repercussão no processo de controle externo. A decadência de que trata 
o art. 54, § 1º, da Lei 9.784/1999 é aplicável ao TCU somente como meio de autotutela no 
desempenho de sua função administrativa, e não aos processos de controle externo. Acórdão nº 
8260/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.3.22 Município. Consulta. Controle interno próprio da Câmara Municipal. Análise da 
Constitucionalidade da lei municipal. Inviabilidade. Procedimento a ser adotado pelo 
órgão central do sistema de controle interno do município. Conhecimento. O TCE/SC 
respondeu consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Içara, na qual pede a manifestação 
desta Corte de Contas sobre a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Ordinária Municipal n° 
4425/2019, que alterou a Lei Municipal Ordinária nº 4.230/2018, que dispõe sobre a organização 
do Sistema de Controle Interno no Município de Içara. O Relator assim se manifestou “no que 
tange à análise de constitucionalidade da lei municipal apontada pelo consulente, acompanho o 
entendimento do procurador do Ministério Público de Contas no sentido que não cabe ao 
Tribunal de Contas, em processo de consulta, analisar eventual inconstitucionalidade de norma 
municipal vigente, considerando o disposto no art. 149 e seguintes do Regimento Interno desta 
Casa”. Trouxe ainda o Prejulgado 1783 e a Súmula 347 do STF que corroboram esse 
entendimento. Para o Relator “a Câmara de Vereadores pode instituir o seu órgão setorial de 
controle interno (ou órgão operacional), porém este prestará as informações necessárias e 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058707
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1783
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periódicas ao Sistema de Controle Interno do Município, organizado no âmbito da estrutura 
administrativa da prefeitura. Não se trata de subordinação, mas de integração”. Por fim, o Relator 
propôs voto para conhecer somente de parte da consulta, enviar cópia dos prejulgados 1587 e 
1900, respondendo a consulta com a criação do prejulgado 2240, nos seguintes termos: “1. a 
remessa bimestral de dados e informações por meio do Sistema e-Sfinge, regulamentada pela 
Instrução Normativa n° TC-04/2004 e artigos 33 e 34 da Instrução Normativa n° TC-20/2015, 
constitui obrigação de cada unidade gestora; 2. para os fins do sistema e-Sfinge, a Câmara de 
Vereadores é considerada Unidade Gestora, sendo a responsável pela remessa tempestiva e 
integral dos dados e informações dessa Unidade, ainda que não possua em sua estrutura 
organizacional unidade administrativa formal de controle interno (órgão setorial/operacional); 3. 
no âmbito do sistema de controle interno do Município, a unidade administrativa de controle 
interno existente em estrutura organizacional será sempre uma unidade setorial, independente da 
denominação atribuída pela norma local, pois no ente municipal somente pode existir um órgão 
central de controle interno; 4. os dados e informações bimestrais relativos à Câmara de 
Vereadores, por ela inseridos no sistema e-Sfinge, possuem as seguintes finalidades: a) a prestação 
de contas anual de gestão da Unidade (artigos 2º, inciso III, 9º a 16 da Instrução Normativa n° 
TC-20/2015 e seus Anexos V e VI), que pode ser objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas; 
b) a consolidação das contas do Município prestadas pelo Prefeito (contas anual de governo - 
artigos 7º e 8º e Anexo II, da Instrução Normativa n° TC20/2015), sobre as quais o Tribunal de 
Contas emite Parecer Prévio; c) emissão de certidões sobre cumprimento de regras 
constitucionais acerca de aplicação de recursos mínimos em saúde e educação e de regras da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, conforme a Instrução Normativa nº TC.019/2015, que são emitidas 
automaticamente no momento da confirmação da remessa integral dos dados e informações 
requeridos pelo Sistema e-Sfinge relativas ao Poder Legislativo e aos órgãos e entidades 
integrantes da estrutura do Poder Executivo; 5. eventual remessa intempestiva, via Sistema e-
Sfinge, pela Câmara de Vereadores, dos dados e informações de sua responsabilidade, além de 
impedir a organização dos balanços e demais demonstrativos para as prestações de contas de 
gestão (unidade Gestora) e consolidação das contas de governo (Município), inviabilizará a 
emissão da certidão para o Município, podendo gerar prejuízos à comunidade, como o não 
recebimento de transferências voluntárias da União e do Estado (convênios) e inviabilização de 
financiamentos; 6. o relatório do órgão de controle interno exigido para a prestação de contas 
anual de gestão será elaborado pelo órgão setorial da respectiva unidade gestora, salvo se 
inexistente a unidade na sua estrutura organizacional, hipótese em que o relatório deve ser 
elaborado pelo órgão central do sistema de controle interno do Município (artigo 16 da Instrução 
Normativa n° TC-20/2015); 7. no caso de a Câmara de Vereadores deixar de remeter 
tempestivamente os dados e informações (bimestral), via sistema e-Sfinge, resultando em atraso 
na prestação de contas anual de governo, o Chefe do Poder Executivo deve informar ao Tribunal 
de Contas, ficando os gestores da Câmara sujeitos às sanções legais, além de julgamento irregular 
das suas contas.” @CON-20/00051892, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.23 Consulta. Câmara Municipal. Sobra financeira. Reserva para construção de sede própria. 
Fundo especial para obra. Impossibilidade. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo 
Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, questionando acerca da possibilidade de a Câmara 
Municipal de Vereadores reter as sobras financeiras de um exercício com a finalidade de custear 
despesas futuras, em especial a construção da sede do Legislativo. Destacou que o Prejulgado 
1750 “disciplinava ser possível que ‘lei ou regulamento disponham sobre o destino dos saldos 
financeiros existentes até 31 de dezembro nos Poderes e Órgãos dos Municípios’”. Todavia nova 
regra alterou essa permissão, como se percebe do seguinte trecho do voto “Ocorre que o artigo 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1587
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1900
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2240
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000051892
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1750
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1750
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35 da Resolução nº TC 16/1994 foi revogado pela Instrução Normativa nº TC 14/2012, que 
passou a regrar os repasses financeiros em regime de adiantamento sem estabelecer 
expressamente novas disposições sobre o regime de suprimento”. Assim, os Prejulgados 2028 e 
2197 passaram a descrever o entendimento desta Corte de Contas. O Relator então concluiu que 
“é possível a criação de fundos especiais geridos pelo Poder Legislativo desde que tenham por 
característica o custeio de políticas públicas ou áreas de atuação estatal específica, não incluindo 
nesse caso a construção de um prédio público, como questiona o Consulente. A criação de fundo 
para manter os recursos excedentes do exercício no Poder Legislativo pode ser feita por lei de 
iniciativa da Mesa da Câmara de Vereadores sem configurar vício de iniciativa. Deve o fundo, 
contudo, atender as disposições do prejulgado 2197, em especial o item 1, e o fundo deve ser 
vinculado e gerido pela Câmara. O valor a ser destinado será definido anualmente na LDO e 
LOA que são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo”. Por fim, propôs voto no sentido de 
revogar o Prejulgado 1750, incluir o item 3 no Prejulgado 2028, com a seguinte redação “3. A 
Câmara Municipal só poderá reter recursos recebidos em um exercício para o exercício seguinte 
no montante necessário ao pagamento dos restos a pagar regularmente inscritos no exercício do 
repasse ou por destinação a fundo especial constituído nos termos dos arts. 71 a 74 da Lei Federal 
nº 4.320/64. O uso de recursos do referido fundo para custeio das despesas da Câmara será 
considerado para verificação do atendimento ao art. 29-A da Constituição Federal no exercício 
em que for gasto”. Propôs ainda responder ao consulente com a criação do Prejulgado 2238, com 
a seguinte redação: “Havendo sobra financeira ao final do exercício, não poderá a Câmara 
Municipal reter esses valores para criação de reserva financeira para construção de sede própria. 
A única forma cabível de formação de reserva pela Câmara Municipal é a criação de um fundo 
especial por lei, instrumento que não se aplica ao custeio de obras públicas, conforme item 1 do 
prejulgado 2197. Não é possível aplicar o entendimento do art. 35 da Resolução nº TC 16/94 
para criar reserva financeira utilizando sobras do duodécimo ao final do exercício, uma vez que 
a referida Resolução foi revogada parcialmente em 2012 e totalmente em 2015. Toda e qualquer 
retenção de recursos pela Câmara de um exercício para outro deve se dar por meio de fundo 
criado por lei nos termos dos arts. 71 a 74 da Lei nº 4.320/64. A única exceção é a retenção de 
recursos para pagamento dos restos a pagar do Legislativo regulamente constituídos, podendo 
tais recursos ficarem no caixa geral da Câmara. A criação de fundo para manter os recursos 
excedentes do exercício no Poder Legislativo pode ser feita por lei de iniciativa da Mesa da 
Câmara de Vereadores sem configurar vício de iniciativa. Deve o fundo, contudo, atender as 
disposições do prejulgado 2197, em especial o item 1, e o fundo deve ser vinculado e gerido pela 
Câmara. O valor a ser destinado será definido anualmente na LDO e LOA que são de iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo”. @CON 20/00042630, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

1.3.24 Consulta. Escolas Municipais. Cartão corporativo. Despesas de pronto pagamento. 
Possibilidade. Contabilização. O TCE/SC remeteu cópia dos Prejulgados 2096 e 1703, que 
atendem a essência de dúvida formulada em relação à utilização de cartão de pronto pagamento 
em despesas realizadas no regime de adiantamento e, em relação a contabilização no nível de 
subelemento, dúvida sobre o procedimento facultativo de classificação, informou que poderá ser 
utilizado para a situação de despesas com cartão de pronto pagamento o subelemento 
“96”:“30.96 - Materiais de Consumo - Pagamento antecipado” e “39.96 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica – Pagamento antecipado”. Trata-se de Consulta formulada pelo 
Prefeito Municipal de Blumenau e pela Secretária Municipal de Educação, solicitando 
manifestação deste Tribunal acerca de execução de despesa e o respectivo registro contábil, 
relativo à utilização de cartão de pronto pagamento em despesas realizadas no regime de 
adiantamento. Para o Relator: “a possibilidade e condições da utilização de cartão corporativo na 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2028
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2197
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1750
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2028
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2238
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000042630
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000042630
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2096
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1703
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Administração Pública estadual e municipal para despesas de pronto pagamento estão 
explicitadas em Prejulgados do Tribunal de Contas (Prejulgados 1703 e 2096). Para a 
contabilização até a classificação no nível de subelemento – de caráter facultativo, mas 
recomendável para melhor controle das despesas públicas - poderá ser utilizado o subelemento 
“96”: “30.96 - Materiais de Consumo - Pagamento antecipado” e “39.96 - Outros Serviços de 
Terceiros”. @CON-20/00224584, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.25  
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Pessoal. Cargo Público. Investidura (Pessoal). Posse (Pessoal). Decisão Judicial. 
Indenização.  Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o 
servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em 
momento anterior, salvo situação de flagrante arbitrariedade. A mera existência de litígio judicial 
sobre concurso público não gera dano indenizável. Acórdão nº 1815/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

1.4.2 Admissão de pessoal. Autarquia municipal. Concurso público. Extrapolação do limite de 
gastos com pessoal do Poder Executivo. Admissão em período de restrição imposto pela 
LRF. Exceção à regra do direito subjetivo à nomeação. Precedentes jurisprudenciais. Ato 
não convalidado pelo tempo. Negativa de registro. Condições especiais destacadas. 
Possibilidade de recontratação em caso de saneamento das finanças públicas. 
Determinações. Trata-se de ADMISSÃO DE PESSOAL promovida pelo Município de 
Ampére, por meio de Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2016, relativa ao provimento 
de cargos de Professor (Ensino Fundamental e Educação Infantil), Agente de Endemias, Agente 
Comunitário de Saúde, Operário, Fonoaudiólogo Escolar, Psicólogo, Técnico de Enfermagem e 
Auxiliar Odontológico. Acolhe-se igualmente a proposta da unidade técnica, corroborada pelo 
Ministério Público de Contas, de que seja emitida determinação para que o ente passe a "atribuir, 
nos próximos editais de licitação, pontuação para titulação acadêmica dos profissionais não 
somente na área relacionada a Recursos Humanos, mas também nas especialidades relativas aos 
cargos a serem ofertados". De fato, não é justificável que a avaliação dos profissionais vinculados 
à empresa ou entidade que vai realizar o processo de seleção pondere somente a titulação daqueles 
da área de recursos humanos, deixando de aferir a qualificação acadêmica de outros eventuais 
profissionais responsáveis pela elaboração das provas, como, por exemplo, no caso de um 
concurso para o provimento de cargo de médico, um médico. Em outras palavras, sendo 
relevante pontuar a área de recursos humanos da postulante a realizar o processo seletivo, mais 
ainda será examinar a capacidade técnica dos seus profissionais que irão elaborar de fato as 
provas. Ainda de acordo com a instrução, a verificação da capacidade técnica da banca 
examinadora é medida necessária em decorrência do previsto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, no artigo 6º, inciso IX , e no artigo 148 da Lei n.º 8.666/93, a fim de 
assegurar que o processo seletivo melhor atenda à sua finalidade precípua, de selecionar os 
candidatos mais aptos, seguindo os preceitos constitucionais. E tal só é possível na medida em 
que os responsáveis pela elaboração e correção das provas demonstrem ter formação técnica 
adequada, garantindo que as avaliações guardem consonância com a natureza e a complexidade 
dos cargos aos quais se pretende dar provimento. Processo nº 745850/16, Boletim de 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1703
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2096
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000224584
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-
de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242 

1.4.3 Aproveitamento de servidores da extinta Minas Caixa e princípio do concurso público. 

Em conclusão de julgamento, o Plenário assentou a procedência de pedido formulado em ação 

direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 11.816/1995 do estado de Minas 

Gerais (1). Ademais, em votação majoritária, modulou os efeitos da decisão para que a declaração 

de inconstitucionalidade da norma retroaja à data do deferimento da medida cautelar 

(Informativo 524). De início, o colegiado, por maioria, rejeitou preliminar de inadmissibilidade 

da ação, aduzida em face de ter sido ajuizada após decorrido o prazo previsto na lei para os 

servidores públicos estaduais à disposição do Tribunal de Contas mineiro requererem a 

integração ao Quadro Especial de Pessoal daquela Corte de Contas. Assinalou não ter ocorrido 

o pleno exaurimento da eficácia da norma impugnada que resultasse na inadmissibilidade da ação 

direta. Trata-se de lei que fixa prazo para o exercício de um direito. Entretanto, é uma lei de 

efeitos permanentes. Ao mesmo tempo em que estabelece o prazo de trinta dias para o 

requerimento dos servidores, reconhece a eles, quando atendidos os requisitos estabelecidos, o 

direito de integrar o quadro do Tribunal de Contas. Sublinhou estar em discussão exatamente a 

hipótese de integração de servidores público àquele quadro sem a realização de concurso público. 

Portanto, persiste a natureza abstrata da norma, apta a desafiar, ainda hoje, sua análise em sede 

de controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, em situação análoga, o Supremo 

Tribunal Federal superou questão de ordem para conhecer da ação. Na oportunidade, não 

reconheceu a existência de norma impregnada de eficácia temporária, sujeitando-a ao controle 

abstrato de constitucionalidade (ADI 2.986 QO). No ponto, vencido o ministro Marco Aurélio, 

que não admitiu a ação. Ante a vigência delimitada no tempo, avaliou não se estar diante de ato 

normativo abstrato autônomo que ainda surta efeitos, mas a examinar situações concretas dos 

servidores que optaram pela integração. Por isso, a inadequação do instrumental. O Plenário 

julgou procedente a pretensão, haja vista o dispositivo em exame afrontar o princípio do concurso 

público [Constituição Federal (CF), art. 37, II (2)]. Ato contínuo, a decisão foi modulada com 

efeitos ex nunc. A declaração de inconstitucionalidade do preceito impugnado retroagiu à data 

do deferimento da medida cautelar, em 30.6.1995, placitadas as situações jurídicas dos 

funcionários que ingressaram no quadro do Tribunal de Contas antes de ser concedida a medida. 

Vencido o ministro Marco Aurélio quanto à modulação dos efeitos. A seu ver, os servidores ou 

optaram no prazo preceituado na lei ou não o fizeram. Logo, inexistiria campo para implementar-

se a modulação. Por fim, o ministro consignou ser contrário à denominada “inconstitucionalidade 

útil”. ADI 1251/MG, Informativo de Jurisprudência do STF nº 985, disponível em: 

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

 

1.4.4  

 

 

2 Direito Constitucional  
 

2.1     Serviços Públicos de Saúde. Repasse de verba federal. Fiscalização externa realizada pelo 
Tribunal de Contas de União e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo524.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2164729
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1251&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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Possibilidade. A Constituição Federal em seu art. 75 determina que a competência do Tribunal 
de Contas da União não afasta a competência dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Distrito 
Federal na hipótese em que esta vem delineada nas Constituições Estaduais ou na Lei Orgânica 
do Distrito Federal. De fato, o inciso VII do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal é 
expresso em atribuir a competência ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para "fiscalizar a 
aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres". Nesse contexto, considerada a 
autonomia própria dos entes federados, a fiscalização, pelo Tribunal de Contas da União, dos 
recursos federais repassados ao Distrito Federal não impede a realização de fiscalização, pelo 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, na aplicação desses mesmos recursos no âmbito deste 
ente, que, inclusive, tem pleno e legítimo interesse na regular prestação dos serviços de saúde no 
seu território. Assim, desinfluente o fato de os serviços prestados terem sido pagos com recursos 
federais e/ou distritais, ou somente com recursos federais repassados, pois, em qualquer caso, 
pode a fiscalização externa do Tribunal de Contas do DF apreciar a aplicação regular desses 
recursos, mormente na área de serviços públicos de saúde. RMS 61.997-DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 674, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

2.2  O custeio do serviço de iluminação pública, conforme previsto no art. 149-A da 
Constituição da República, abrange, também, a modernização, otimização, 
eficientização, expansão, operação e manutenção da rede municipal de iluminação. 
Trata-se de Consulta formulada por Vereadores, nos seguintes termos: “1) É aconselhável se 
fazer uma interpretação ampliativa da Constituição e da Lei Infraconstitucional, visando ampliar 
o alcance da palavra "custeio" para abranger modernização, eficientização, expansão, operação e 
manutenção da rede municipal de iluminação? 2) Há a possibilidade de desvincular valores 
referentes a recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), na instituição 
de Parceria Público Privada, antes do envio do valor contratado à Concessionária Prestadora do 
Serviço sem caracterizar desvio de finalidade? Exemplo, instituída uma PPP para realizar os 
serviços atinentes à iluminação pública, pode o Poder Executivo primeiramente desvincular os 
recursos da CIP para depois pagar a Concessionária que irá prestar o serviço? 3) Quando é 
comprovado o excesso de exação na cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), qual 
medida deve ser tomada pelo Executivo?” Em preliminar de admissibilidade, o relator, 
conselheiro Sebastião Helvecio, conheceu da Consulta no que tange ao primeiro quesito. Quanto 
ao segundo quesito, entendeu tratar-se de caso concreto, além deste Tribunal já haver se 
manifestado sobre o tema em diversas oportunidades, a exemplo das 
Consultas 687868, 932748, 932439, 896391 e 718646, tendo assentado o entendimento de que: 
“Os valores arrecadados em decorrência da Contribuição de Iluminação Pública não podem ser 
destinados a despesas estranhas à iluminação pública, tendo em vista serem vinculados à 
finalidade certa e determinada pela própria Constituição da República.” Relativamente à terceira 
indagação, nos termos em que foi formulada, considerou não atender o estabelecido no inciso 
IV do § 1º do art. 210-B da norma regimental, segundo o qual a consulta deve "conter indicação 
precisa da dúvida ou da controvérsia suscitada". Passou, então, ao mérito, alertando que, diante 
de seu caráter vinculado, as receitas provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) 
não podem ser destinadas a despesas estranhas ao custeio da iluminação pública. Afirmou tratar-
se de controvérsia atual, cuja relevância é corroborada pelo reconhecimento de sua repercussão 
geral pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 
666.404/SP – ainda pendente de deliberação definitiva – contra decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, que entendeu inconstitucional lei municipal que destinava parte das 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/687868
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/932748
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/932439
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/896391
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/718646
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Regimentointerno/Reg-Int-12-08.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=201028188&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=201028188&tipoApp=.pdf
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receitas advindas da CIP para "investimento em melhorias e ampliação da rede de iluminação 
pública" – finalidades que, segundo o TJSP, não estariam incluídas na definição de custeio contida 
no art. 149-A da Constituição da República. Esclareceu que a pendência de julgamento definitivo 
pela Suprema Corte não obsta que esta Casa se posicione a respeito, diante da independência das 
instâncias, assim, entendeu este Tribunal Pleno, nos autos da Denúncia n. 977526, sob a relatoria 
do conselheiro Wanderley Ávila, que não configura violação à norma constitucional ou legal, a 
“utilização da COSIP para custear parceria público-privada que possa modernizar o sistema de 
iluminação pública com tecnologia que possa aprimorar outros serviços correlatos, desde que o 
foco do uso seja a iluminação pública”. Acrescentou que, nos autos da referida Denúncia, bem 
como em outras oportunidades, este Tribunal deparou-se, ainda que de forma oblíqua, com 
legislações municipais que preveem serviços como a instalação, modernização e expansão da rede 
elétrica, entendendo-os naturalmente incluídos na acepção da palavra custeio, na forma em que 
inscrita no art. 149-A, da Constituição da República. À título de exemplo, citou a Representação 
n. 841824, de sua própria relatoria, em que se tratou, incidentalmente, do caráter vinculado da 
receita oriunda da CIP, e a Representação de n. 986898, sob a relatoria do Conselheiro Hamilton 
Coelho, na qual se decidiu que os serviços de "expansão, revitalização e melhorias no sistema de 
iluminação pública" incluem-se nos devidos fins a que se destinam as receitas da CIP. Ante o 
exposto, em que pese este Tribunal de Contas não haver ainda se manifestado em tese, 
diretamente, sobre o tema, entendeu já amadurecido o entendimento, no âmbito deste Colegiado, 
respondendo à Consulta da seguinte maneira: “o custeio do serviço de iluminação pública, 
conforme definido no art. 149-A da Constituição da República, abrange, também, a 
modernização, melhoramento, otimização, eficientização, expansão, operação e manutenção da 
rede municipal de iluminação. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta 
n. 1077225, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 213, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#1 

2.3     Destinação de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos e obediência 
ao teto constitucional. Representação formalizada pelo Ministério Público de Contas, com o 
intuito de suspender a distribuição de honorários advocatícios entre os servidores da 
Procuradoria Municipal de Goiânia, sem previsão de lei. Em síntese, foram apontadas as 
seguintes irregularidades: (a) que os honorários de sucumbência constituem-se receita pública e 
natureza de despesa com pessoal; (b) ausências de lei para a distribuição de honorários; (c) 
violação dos princípios de direito financeiro da universalidade do orçamento e da unidade de 
tesouraria; e (d) existência de grave prejuízo financeiro à municipalidade, o que justifica a 
concessão de Medida Cautelar para cessar a distribuição de honorários. No mérito, o Plenário 
julgou procedente a Representação quanto à distribuição a servidores municipais dos honorários 
advocatícios de sucumbência decorrentes dos processos judiciais dos quais o município de 
Goiânia é parte, porém, sem imputar multa, com o objetivo de estimular o exercício da autotutela, 
tendo em vista a boa-fé e as medidas empreendidas pelos responsáveis para sanar as ilegalidades 
verificadas. Ainda, determinou aos responsáveis o aprimoramento da Lei Complementar 
Municipal (LCM) nº 313/18, por meio de atos administrativos próprios (ex. decreto), com 
destaque para as seguintes necessidades: (a) previsão de submissão da somatória dos subsídios e 
honorários de sucumbência, percebidos mensalmente pelos advogados públicos, ao teto 
remuneratório constitucional, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, em consonância com 
a decisão exarada pelo STF na ADI nº 6053; (b) adequação do caput do art. 52 da LCM nº 313/18, 
no sentido de que somente os honorários estipulados em sentença judicial sejam destinados aos 
procuradores públicos municipais, consoante o mandamento do § 19 do art. 85 do Código de 
Processo Civil; (c) os atos que demonstrem a efetiva regulamentação e a efetivação da retenção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/977526
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/841824
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/9868898
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077225
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#1
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do IRPF incidente sobre os honorários advocatícios, por ser o município responsável tributário 
por substituição, observado que a responsabilidade pelo recolhimento e retenção do IRPF é do 
Comitê Gestor de Honorários, com o devido repasse à União, conforme Solução COSIT 83/19, 
da Receita Federal do Brasil; (d) cumprimento da ADI nº 6053, em que o STF declarou a 
constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e 
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação 
conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/94, ao § 19 do art. 85 da Lei nº 13.105/15, e 
aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/16, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários 
de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto 
dos Ministros do STF, conforme o que dispõe o inciso XI do art. 37 CF/88. O Voto foi aprovado 
por unanimidade. Acórdão nº 03301/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 24, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-
24.pdf 

2.4 ABIN: Sistema Brasileiro de Inteligência e fornecimento de dados e de conhecimento 

específicos. O Plenário, por maioria, deferiu, em parte, pedido de medida cautelar em ação direta 

de inconstitucionalidade a fim de conferir interpretação conforme à Constituição Federal (CF) 

ao parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/1999 (1) para estabelecer que: a) os órgãos 

componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem fornecer dados e 

conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) quando comprovado o 

interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade de esses dados atenderem interesses 

pessoais ou privados; b) toda e qualquer decisão que solicitar os dados deverá ser devidamente 

motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente 

o interesse público, os dados referentes a comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva 

de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo em razão daquela limitação, 

decorrente do respeito aos direitos fundamentais; e d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de 

informações e dados à Abin, é imprescindível procedimento formalmente instaurado e existência 

de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. No pleito formulado, os 

autores fizeram referência ao § 1º do art. 2º e ao caput do art. 9º A, ambos da Lei 9.883/1999 (2), 

bem assim ao § 3º do art. 1º da Estrutura Regimental da Abin (Anexo I) do Decreto presidencial 

10.445/2020 (3). Prevaleceu o voto da Ministra Cármen Lúcia (relatora), no qual consignado ser 

objeto da ação o parágrafo único do art. 4º da Lei 9.883/1999. 

 

Rememorou que, ao longo dos quase vinte e um anos de sua vigência e aplicação, decretos 

presidenciais sucederam-se, em cumprimento ao comando legal, sem maiores questionamentos 

sobre a interpretação da norma. Esclareceu que, na argumentação apresentada, os autores 

expõem as razões do pedido, a saber, o advento do decreto, no qual alegam haver extensão 

interpretativa incluída e, assim, desbordamento jurídico a contaminar a forma de a referida lei ser 

interpretada e aplicada. Lembrou que o feito foi trazido a julgamento poucos dias após ajuizada 

a ação, em face da urgência qualificada — vigência do decreto em 17.8.2020 —, anotada pelos 

autores e tida como razoável. Observou que, no curso da ação, poderá ocorrer a regularização 

processual anteriormente determinada, haja vista a ausência da outorga, na procuração de um dos 

partidos políticos autores, de poder para postular sobre o decreto e da falta da assinatura, na 

petição inicial, dos advogados do outro partido, em cuja procuração se faz referência ao decreto. 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Informativo-24.pdf
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Depois de outros registros, a relatora explicitou ter levado em conta os dispositivos do decreto, 

mencionados genericamente na peça inicial, somente para os fins de se comprovar a razoabilidade 

da argumentação tecida e a necessidade de se afirmar a interpretação conforme à CF a ser aplicada 

ao parágrafo único do art. 4º daquela lei. Ao versar a respeito da inafastabilidade do interesse 

público como elemento legitimador do desempenho administrativo, avaliou ser imprescindível 

que os dados e os conhecimentos específicos a serem fornecidos estejam vinculados ao interesse 

público objetivamente comprovado e com motivação específica. Segundo a ministra, inteligência 

é atividade sensível e grave do Estado. Está posta na legislação como sendo necessária nos termos 

por ela delineados. “Arapongagem” não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito 

gravíssimo. Comete crime o agente que adotar prática de solicitação e obtenção de dados e 

conhecimentos específicos sobre quem quer que seja fora dos estritos limites da legalidade. 

Sopesou que o fornecimento de dados pelos órgãos componentes do Sistema Brasileiro de 

Inteligência à Abin, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato presidencial, tem, 

conforme norma legal expressa, a finalidade de integrá-los e tornar eficiente “a defesa das 

instituições e dos interesses nacionais”. Somente dados e conhecimentos específicos relacionados 

a estas finalidades são legalmente admitidas e compatibilizam-se com a CF. Qualquer outra 

interpretação é inválida. Além disso, o fornecimento de elementos informativos, denominado 

compartilhamento de dados, tem como único motivo legalmente admissível a defesa das 

instituições e dos interesses nacionais, reitere-se, nos expressos moldes do sistema jurídico 

vigente. Compartilhamento de dados e conhecimentos específicos que vise ao interesse privado 

do órgão ou de agente público não é juridicamente admitido, caracterizando-se desvio de 

finalidade e abuso de direito. De igual modo, é ato legítimo o fornecimento de informações entre 

órgãos públicos para a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Proibido é que se torne 

subterfúgio para atendimento ou benefício de interesses particulares ou pessoais, especialmente 

daqueles que têm acesso aos dados, desvirtuando-se competências constitucionalmente definidas 

e que não podem ser objeto de escolha pessoal, menos ainda de atendimento a finalidade 

particular. É atitude ditatorial, que contrasta com o Estado democrático de direito, o abuso da 

máquina estatal para atendimento a objetivos pessoais, mais ainda quando sejam criminosos 

como são aqueles que se voltam a obter dados sobre pessoas para a elas impor restrições 

inconstitucionais, agressões ilícitas, medos e exposição de imagem. O direito, em sua efetivação 

normal e legítima, é uso e, em sua realização anormal e ilegítima, é abuso. Os mecanismos legais 

de compartilhamento de dados e informações, como o previsto no parágrafo único, são postos 

para abrigar o interesse público, não para sustentar interesses privados no espaço público. 

Qualquer ato de Estado que vise a atender interesse particular é inválido porque contraria o 

sistema constitucional. Comprovado o descumprimento dos princípios constitucionais, há de ser 

declarado ilegítimo pelo Poder Judiciário. Quanto ao arguido desvio de finalidade na extensão 

das atribuições da Abin, a relatora registrou não ser possibilitado pelo conteúdo da norma 

questionada. A sua implementação normativa infralegal é que pode fazer vingar a semente desse 

vício. Frisou que o ato administrativo precisa atender aos critérios legais para legitimar-se. O 

administrador não pode ensejar consequências diversas das almejadas pelo legislador. Nos casos 

como o presente, de matéria tão sensível, a finalidade nunca é discricionária no espaço público, 

é sempre vinculada. Aduziu que o parágrafo único do art. 4º compatibiliza-se com a CF com a 

interpretação que lhe vem dos seus próprios termos e deixa resguardadas as competências dos 

demais órgãos dos Poderes da República e, principalmente, dos direitos individuais intocáveis 
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dos indivíduos. Noutro passo, asseverou ser imprescindível que os atos administrativos, incluídos 

aqueles relativos às atividades de inteligência, sejam motivados, para que haja a possibilidade de 

serem eventualmente contrastados. A legitimidade dos atos da Administração Pública não pode 

ser averiguada pelos cidadãos e pelo Poder Judiciário se não houver a comprovação de sua devida 

motivação. Ademais, a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos está expressa no 

art. 50 da Lei 9.784/1999 (4), e deve ocorrer, entre outras hipóteses, sempre que os atos “neguem, 

limitem ou afetem direitos ou interesses”. A natureza da atividade de inteligência, que 

eventualmente se desenvolve em regime de sigilo ou de restrição de publicidade, não afasta essa 

exigência, especialmente se considerado que esses atos podem importar acesso a dados e 

informações sensíveis dos cidadãos, e podem comprometer ou limitar direitos fundamentais à 

privacidade e à intimidade. Nesse contexto de potencial limitação de direitos fundamentais, deve-

se exigir que as solicitações pela Abin sejam acompanhadas de motivação demonstrativa da 

necessidade dos dados pretendidos e a adequação da solicitação às finalidades legais. Isso é 

indispensável para que, se provocado, o Poder Judiciário realize o controle de constitucionalidade 

e de legalidade, examinando sua conformidade aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade e precipuamente garantindo os direitos fundamentais. Acerca da cláusula de reserva 

de jurisdição, a ministra Cármen Lúcia assinalou que o ordenamento jurídico nacional prevê 

situações nas quais se impõe a necessidade de análise e autorização prévia do Poder Judiciário. 

Isso se dá, por exemplo, nos casos de ingresso na casa de alguém ou de interceptações em 

dispositivos e dados telemáticos. A esse respeito, a CF estabeleceu ser essencial a intervenção e 

autorização prévia do Estado-juiz, sem o que qualquer ação de autoridade estatal será ilegítima, 

ressalva feita à situação de flagrante delito. Dessa maneira, deve-se dar à norma interpretação a 

respeitar a reserva de jurisdição. O sistema constitucional garante o direito à privacidade das 

pessoas, nele incluído o segredo dos dados e de comunicações telemáticas e telefônicas, 

entendido, o último, como o não compartilhamento das informações sem prévia autorização 

judicial. Na sequência, igualmente em juízo de delibação, a relatora não vislumbrou plausibilidade 

no pleito de que os órgãos integrantes de outros entes federados, de outros Poderes e do 

Ministério Público (MP) fossem afastados da hipótese de aplicação do fornecimento previsto no 

parágrafo único. Atendidos os requisitos legais e estabelecidos nesta decisão, eles poderão 

fornecer dados. Na lei impugnada, inclusive há previsão de que podem compor o Sisbin mediante 

ajustes e convênios. O ministro Dias Toffoli reforçou a importância de a Administração Pública 

trabalhar na formalidade, com protocolos, até para possibilitar eventual responsabilização em 

casos de omissões e abusos na defesa do Estado. Por seu turno, o ministro Luiz Fux participou 

que o princípio da segurança dos dados possui destacada relevância na economia da informação. 

Vencido o ministro Marco Aurélio, que indeferiu a liminar pleiteada. A seu ver, o parágrafo único 

do art. 4º prevê apenas um diálogo entre os órgãos de inteligência e não surge conflitante com o 

texto constitucional. Além disso, o ministro não entreviu o risco, inexistente até hoje, de se 

manter hígido o citado dispositivo. Sequer ambiguidade que pudesse merecer interpretação. ADI 

6529 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 986, disponível em: 

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

2.5 Índices da caderneta de poupança e correção dos depósitos recursais. O Plenário iniciou 

julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade 

em que se discute a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e dos 

débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Após a leitura do relatório e a realização de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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sustentação oral, o julgamento foi suspenso. ADC 58/DF, Informativo de Jurisprudência do STF 

nº 986, disponível em: 

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

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

3.1      Improbidade administrativa. Delação premiada e acordo de leniência. Institutos restritos 
à esfera penal. Inaplicabilidade das Lei ns. 8.884/1994 e 9.807/1999 no âmbito da ação de 
improbidade administrativa. Expressa vedação de transação e acordo, art. 17, § 1º, da Lei 
nº 8.429/1992. A delação premiada - espécie de colaboração premiada - é um mecanismo por 
meio do qual o investigado ou acusado, ao colaborarem com as autoridades apontando outras 
pessoas que também estão envolvidas na trama criminosa, obtêm benefícios na fixação da pena 
ou mesmo na execução penal. Embora o instituto tenha sido consolidado, com a promulgação 
da Lei n. 12.850/2013, ressalta-se que o ordenamento jurídico já trazia previsões esparsas de 
colaboração premiada - gênero do qual a delação premiada é espécie -, dentre as quais os alegados 
arts. 13 a 15 da Lei n. 9.807/1999, bem como o art. 35-B da Lei n. 8.884/1994 (vigente à época 
da interposição do recurso, revogado pelo art. 87 da Lei n.12.529/2011 - atual Lei Antitruste). 
Assim, por meio de interpretação sistemática desses dispositivos, observa-se que os mecanismos 
ali citados são restritos às finalidades previstas nos respectivos diplomas normativos. No que se 
refere à Lei n. 9.807/1999 - que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a 
Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se restringe ao processo criminal e pressupõe que o réu 
esteja sofrendo algum tipo de ameaça ou coerção em virtude de sua participação na conduta 
criminosa. Por sua vez, a Lei Antitruste, ao prever o acordo de leniência, restringe seus benefícios 
a eventuais penalidades impostas em decorrência da prática de crimes contra a ordem econômica, 
"tipificados na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente 
relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e os tipificados no 88 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal". Por 
fim, é necessário consignar que a transação e o acordo são expressamente vedados no âmbito da 
ação de improbidade administrativa (art. 17, § 1º, da Lei n. 8.429/1992). REsp 1.464.287-DF, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 674, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/.  

3.2      Recuperação judicial. Certidões negativas de débitos tributários. Exigência incompatível 
com a finalidade do instituto. Princípios da preservação da empresa e da função social. 
Aplicação do postulado da proporcionalidade. Interpretação sistemática da Lei n. 
11.101/2005. Da leitura dos enunciados normativos dos arts. 57 e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, 
depreende-se que a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito 
elencado pelo legislador para concessão da recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha 
sofrido objeção, ou tenha sido aprovado pela assembleia de credores. Reforçando essa exigência, 
o Código Tributário Nacional, em seu art. 191-A, condiciona a concessão da recuperação à prova 
da quitação de todos os tributos. Todavia, dada a existência, noutro vértice, de previsão legal no 
sentido de que as fazendas públicas devem, "nos termos da legislação específica", conceder o 
parcelamento dos débitos fiscais ao empresário em recuperação judicial (art. 68 da LFRE), a 
jurisprudência do STJ vem entendendo que, por se tratar o parcelamento de verdadeiro direito 
do devedor, a mora legislativa em editar referida lei faz com que as sociedades em crise estejam 
dispensadas de apresentar as certidões previstas no art. 57 da LFRE. Muito embora a lacuna 
legislativa acerca do parcelamento especial tenha sido preenchida na esfera federal com a edição 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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da Lei n. 13.043/2014 (regulamentada pela Portaria PGFN-RFB n. 1/15), a demonstração da 
regularidade fiscal do devedor que busca o benefício recuperatório não pode ser exigida sem que 
se verifique sua compatibilidade com os princípios e objetivos que estruturam e servem de norte 
à operacionalização do microssistema instituído pela Lei n. 11.101/2005, elencados neste mesmo 
diploma legal. O objetivo central do instituto da recuperação judicial é "viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (art. 47 da LFRE). 
Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio 
insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade 
fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do 
postulado da proporcionalidade. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige 
que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido 
pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito 
tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados 
(proporcionalidade em sentido estrito). De fato, caso se entenda que a ausência das certidões de 
regularidade fiscal do devedor impede a concessão do benefício recuperatório, sua não 
apresentação teria como consequência a decretação da falência da sociedade empresária, o que, 
fatalmente, dificultaria o recebimento do crédito tributário, haja vista estarem eles classificados 
em terceiro lugar na ordem de preferências (art. 83, III, da LFRE). E mais, além de, nesse 
contexto, tratar-se de medida inadequada para atingir a finalidade pretendida pela norma, a 
exigência da regularidade fiscal do devedor não se revela necessária, pois, no atual sistema de 
recuperação de empresas, a Fazenda Pública não fica desprovida dos meios próprios para 
cobrança dos créditos de sua titularidade. Isso porque as execuções de natureza fiscal, ao 
contrário do que ocorre com as demais ações e execuções movidas por credores particulares da 
recuperanda, não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, devendo seguir seu 
curso natural, conforme dispõe o art. 6º, caput e § 7º, da Lei n. 11.101/2005. Na tentativa de 
realizar a finalidade sobrejacente à regra em questão (garantir a arrecadação fiscal), acaba-se por 
obstruir indevidamente os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa (corolário da 
função social da propriedade e fundamento da recuperação judicial) e os objetivos maiores do 
instituto recuperatório – viabilização da superação da crise, manutenção da fonte produtora e dos 
empregos dos trabalhadores. De se notar, outrossim, que o condicionamento da concessão da 
recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos tributários resulta em 
afronta à própria lógica do sistema instituído pela Lei n. 11.101/2005, na medida em que, ao 
mesmo tempo em que se exige a comprovação da regularidade fiscal do devedor, exclui-se o 
titular desses créditos (Fazenda Pública) dos efeitos de seu processamento (nos termos da regra 
do § 7º do art. 6º da LFRE e daquela prevista no art. 187, caput, do CTN). Assim, conclui-se que 
os motivos que fundamentam as normas do art. 57 da LFRE e do art. 191-A do CTN, assentados 
exclusivamente no privilégio do crédito tributário, não têm peso suficiente para preponderar 
sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise 
econômico-financeira, sobretudo diante das implicações negativas que a interrupção da atividade 
empresarial seria capaz de gerar, diretamente, nas relações de emprego e na cadeia produtiva e, 
indiretamente, na receita pública e na economia de modo geral. REsp 1.864.625-SP, Informativo 
de Jurisprudência do STJ n. 674, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

3.3   A assinatura digital aposta quando da remessa do inteiro teor de leis e decretos com 
conteúdo financeiro é passível de delegação administrativa, mas não exime o Chefe do 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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Poder Executivo Municipal da responsabilidade por divergência ou omissão apurada. 
Cuidam os autos de Consulta, encaminhada por Prefeito Municipal, por meio da qual indaga-se: 
“os arquivos de leis e decretos com conteúdo financeiro, encaminhados para o TCE via SICOM, 
devem ter obrigatoriamente a assinatura digital do Prefeito ou podem ser digitalmente assinados 
por outro servidor com delegação de poderes?” O conselheiro-relator, Sebastião Helvecio, a 
princípio apresento u manifestação da Unidade Técnica, que discorreu sobre o procedimento 
para a prestação de contas dos Municípios, feita de forma totalmente eletrônica a partir dos dados 
informados pelos Municípios no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – Sicom, 
conforme disposto no art. 2º, § 2º da Instrução Normativa n. 04/2017, que dispõe sobre a 
prestação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal a partir do exercício 
financeiro de 2017. A Unidade Técnica destacou ainda que, conforme o disposto no art. 2º, III e 
IV, da Resolução n. 16/2017 – que instituiu a tramitação eletrônica aos processos submetidos à 
apreciação desta Corte – e art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa n. 3/2015 – que trata dos envios 
mensais das remessas ao Sicom – a responsabilidade pelo encaminhamento dos arquivos relativos 
às leis e aos decretos de caráter financeiro é do Chefe do Executivo, podendo, inclusive, ser 
responsabilizado pessoalmente por eventuais divergências constatadas nos arquivos. Após análise 
da legislação de regência, a Unidade Técnica concluiu, quanto à assinatura digital, que o Prefeito 
Municipal deve ser "o único legitimado a conferir autenticidade aos arquivos enviados e, 
portanto, assiná-los digitalmente. Em que pese à análise da Unidade Técnica, o relator entendeu 
que a questão da legitimidade do sujeito passivo da obrigação de encaminhamento da informação 
não é de todo incompatível com o instituto da delegação, mesmo porque tal prática 
administrativa, em última análise, não exime o gestor da responsabilidade que lhe cabe por força 
do texto constitucional. Realçou, em seguida, normas que disciplinam a remessa de dados via 
Sicom, quais sejam o art. 2º, III e IV, da Resolução n. 16/2017, que dispõe sobre a importância 
da assinatura digital para a verificação da autenticidade dos documentos enviados em meio 
eletrônico e art. 6º da Instrução Normativa n. 3/2015, que trata expressamente da obrigação do 
Prefeito Municipal de enviar a documentação objeto da presente Consulta. Salientou que, 
naturalmente, a responsabilidade pelo envio das informações recai sobre o Chefe do Poder 
Executivo Municipal, não obstante, como mencionado anteriormente, a legitimidade e 
responsabilidade – de caráter personalíssimo – que recaem sobre o gestor, não são incompatíveis 
com o instituto da delegação, prática administrativa amplamente difundida, pois a competência 
– tal qual a responsabilidade pessoal – é irrenunciável e intransferível e não se confunde com os 
atos materiais associados ao seu regular exercício, esses sim, passíveis de delegação administrativa. 
A respeito da delegação, citou a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública federal e, no mesmo sentido, a Lei Estadual n. 14.184/02, que tratam 
da compatibilidade entre o caráter irrenunciável da competência e da sua delegabilidade de seu 
exercício, desde que o ato de delegação contenha, especificamente: as matérias e os poderes 
transferidos, os limites da atuação do delegado e os objetivos da delegação; ademais, tal como o 
ato de revogação da delegação, o ato de delegação deve ser divulgado por meio de publicação 
oficial. Mencionou ainda que ambos os diplomas normativos preveem, de forma quase uníssona, 
as mesmas hipóteses de competências impassíveis de delegação, quais sejam: edição de atos de 
caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva do 
órgão ou autoridade. Concluiu, portanto, que o ato material de assinar digitalmente a remessa de 
documento reproduzido em meio eletrônico, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de 
competências indelegáveis, consistindo em mero mandato para a prática de ato material em nome 
da conveniência e eficiência administrativas, que não implica a renúncia de qualquer competência, 
o que seria ilegal, nem tampouco da responsabilidade pelo conteúdo das informações prestadas. 
Por todo exposto, respondeu à Consulta da seguinte maneira: “ a) O dever de prestar contas, que 

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1139067
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1139053
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1136994
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1139053
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1136994
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.784%20%2C%20DE%2029,%C3%A2mbito%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20Federal.
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2002&num=14184&tipo=LEI
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recai sobre o Chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência do art. 70, parágrafo único, 
da Constituição da República, é irrenunciável e intransferível; b) A assinatura digital aposta 
quando da remessa do inteiro teor de leis e decretos com conteúdo financeiro reproduzidos 
eletronicamente – de que trata o art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa n. 3/2015 – é passível de 
delegação administrativa, desde de que respeitadas as formalidades aplicáveis ao ato de delegação, 
e sem prejuízo das normas que regem o processo eletrônico e a remessa de informações para fins 
de prestação de contas no âmbito deste Tribunal de Contas. c) Por fim, eventual ato de delegação, 
ainda que regular, não exime o Chefe do Poder Executivo Municipal da responsabilidade pessoal 
pelos documentos e informações enviados a este Tribunal, na hipótese de apurada qualquer 
divergência ou omissão.” O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1066772, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

3.4   Não é possível a inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em valores 
limitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, da Constituição da República. Versam 
os autos sobre Consulta encaminhada por Presidente de Câmara Municipal, com o aval de mais 
de um terço dos vereadores, por meio da qual apresenta o seguinte questionamento: “É possível 
acrescentar fontes de recursos e elementos de despesas por projeto de lei ordinária sem considerar 
valores? ” Em documento complementar, os consulentes destacam, ainda, as seguintes perguntas: 
“Em caso positivo, poderá ocorrer o acréscimo de fontes de recursos e elementos de despesas 
ilimitadamente? Considerando o princípio da transparência, o crédito suplementar não seria 
melhor opção para incluir fontes de recursos e elementos de despesas não previstos no 
orçamento? ” O relator, Conselheiro Cláudio Couto Terrão, preliminarmente realçou os 
conceitos de elemento de despesa e fonte de recursos. O primeiro é destinado a identificar os 
objetos de gasto e o segundo trata da origem ou da procedência dos recursos que devem ser 
gastos em uma determinada finalidade. Observou que tanto o elemento de despesa como a fonte 
de recursos, componentes da classificação da despesa e da receita, respectivamente, vêm atender 
ao princípio da especificação, especialização ou discriminação orçamentária, segundo o qual as 
despesas e receitas devem constar do orçamento de forma detalhada e cuja base legal se encontra 
nos arts. 5º e 15 da Lei n. 4.320/64. Acrescentou que a Lei Orçamentária Anual (LOA), dada sua 
vocação para definir amiúde a alocação dos recursos públicos, é a destinatária desta modalidade 
principiológica, que tem em vista permitir e facilitar o exercício do acompanhamento e do 
controle do orçamento, evitando a adoção de ações genéricas e com excessiva flexibilidade. 
Apontou, ainda, que o tratamento legal e a finalidade dos institutos contábeis não deixam dúvidas 
acerca da necessidade de estarem vinculados a valores específicos, conforme texto do art. 167, 
incisos V e VII, da Constituição da República, que veda a concessão de créditos ilimitados e 
condiciona a abertura de crédito suplementar ou especial à prévia autorização legislativa e à 
indicação dos recursos. Baseando-se no princípio da especificação, aliado à disposição 
constitucional supracitada, respondeu negativamente ao primeiro e ao segundo questionamentos, 
pois não se encontra qualquer respaldo legal ou doutrinário para confirmar a proposição dos 
consulentes. Acerca das formalidades e mecanismos para modificação do orçamento, prosseguiu 
sublinhando as lições de Caldas Furtado, que destacam a existência de duas técnicas para alteração 
do orçamento em execução, quais sejam: créditos adicionais, que podem ser suplementares, 
especiais ou extraordinários e produzem mudança quantitativa no montante de recursos orçados; 
e estorno de verbas, que se concretiza por meio de remanejamentos, transposições ou 
transferências de recursos orçamentários e provoca modificação qualitativa nos créditos 
orçamentários. Pontuou que o art. 41, I e II, da Lei n. 4.320/64, por sua vez, classifica os créditos 
adicionais em suplementares, destinados ao reforço de dotação orçamentária, e especiais, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1136994
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066772
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, sendo que, para as 
duas situações, o art. 43 da mesma lei exige a existência de recursos disponíveis. Nesse diapasão, 
reforçou a advertência da Unidade Técnica, no sentido de que todas as alterações efetuadas em 
créditos orçamentários – seja por mudança de fonte, abertura de créditos adicionais ou 
realocações orçamentárias – devem sempre observar a fonte de recurso à qual a dotação está 
vinculada, em atendimento aos arts. 8º, parágrafo único, e 50, I, ambos da Lei Complementar n. 
101/00. Isto posto, afirmou que a inclusão de uma nova fonte de recursos em reforço do total 
do crédito deve ser realizada sob a forma de abertura de crédito suplementar, nos termos do art. 
41, I, da Lei n. 4.320/64, e que, além da observância da forma legal, esta inclusão está 
condicionada à existência de recursos disponíveis, advindos de superávit financeiro ou de excesso 
de arrecadação na mesma fonte, em virtude da vinculação da finalidade. Alertou que há exceção 
à regra de utilização da abertura de crédito suplementar para inclusão de nova fonte de recursos, 
nas hipóteses de receitas do Fundeb, do ensino e da saúde, bem como do financiamento do SUS. 
Lado outro, no que toca aos elementos de despesa, o modelo utilizado para realização de 
alterações variará conforme a forma de detalhamento do orçamento, conforme regulamentação 
desta Corte de Contas conferida à matéria, por meio da Instrução Normativa n. 05/11, com a 
redação atualizada pelas Instruções Normativas n. 15/11 e n. 07/13. À vista da regulamentação 
interna, bem como da legislação aplicável à espécie, assim como manifestação da Unidade 
Técnica, julgou que, caso a lei orçamentária tenha sido detalhada até o nível de modalidade de 
aplicação (terceiro e quarto dígitos da classificação da natureza de despesa), eventuais alterações 
nos elementos de despesa dispensam a abertura de créditos adicionais, por configurarem ajuste 
gerencial, sendo que, nessa situação, o registro do fato em um ato administrativo para controle é 
suficiente. Quando, porém, o orçamento estiver discriminado até o nível de elemento de despesa, 
na forma prevista no art. 15, caput, da Lei n. 4.320/64, a inclusão de novos elementos de despesa 
deve ser operacionalizada por meio de créditos adicionais especiais, quando não haja dotação 
orçamentária específica, ou de créditos adicionais suplementares, quando se destine ao reforço 
de dotação orçamentária já existente, nos termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal, 
ressaltando-se que, consoante disposto no art. 167, V, da Constituição da República, a abertura 
de créditos especiais e suplementares está condicionada à prévia autorização legislativa e 
indicação dos recursos correspondentes. Com efeito, em face da regulamentação estabelecida nos 
níveis constitucional, legislativo e normativo interno, entendeu que os três questionamentos 
formulados podem ser esclarecidos da seguinte forma: “Não é possível a inclusão de fontes de 
recursos e elementos de despesas em valores ilimitados, à vista do disposto no art. 167, V e VII, 
da Constituição da República. A inclusão de nova fonte de recurso deve ser realizada mediante a 
abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 43 da Lei n. 4.320/64, por lei 
ordinária e com especificação dos valores, observada a existência de recursos disponíveis nesta 
fonte. Caso a lei orçamentária tenha sido detalhada até a modalidade de aplicação, a inclusão de 
novo elemento de despesa, sempre com a discriminação de valores, prescinde de abertura de 
crédito suplementar, situação em que as alterações podem ser realizadas por ato administrativo, 
para fins de controle gerencial. Caso a lei orçamentária tenha sido discriminada até o elemento 
da despesa, a inclusão de novos elementos de despesa deve ser operacionalizada por meio de 
créditos adicionais especiais, quando não haja dotação orçamentária específica, ou de créditos 
adicionais suplementares, quando se destine ao reforço de dotação orçamentária já existente, nos 
termos dos arts. 40 c/c 41 do mesmo diploma legal. Ressalte-se que, consoante disposto no art. 
167, V, da Constituição, a abertura de créditos especiais e suplementares está condicionada à 
prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes.” O conselheiro 
substituto Licurgo Mourão pediu vista dos autos e ao retomar o julgamento acompanhou o 
relator na íntegra, assim como o restante do Tribunal Pleno. Consulta n. 1058894, Informativo 
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de Jurisprudência do TCEMG nº 212, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624553#8 

3.5    Os gastos do município com quaisquer espécies remuneratórias junto aos NASF integram 
a despesa total com pessoal, independente da sua origem, se próprios ou advindos de 
transferências intergovernamentais obrigatórias. Versam os autos sobre Consulta 
encaminhada por Prefeito Municipal, vazada nos seguintes termos: 1) Oficineiros (CRAS) 
poderão ser contratados como prestadores de serviços temporário? Podendo serem 
contabilizados em outros Serviços de Terceiros. Esta contratação deverá ser por processo seletivo 
ou Pela Licitação como credenciamento? (sic) 2)Os profissionais Projetos de Esporte do 
Município poderão ser contratados como prestadores de serviços temporários e serem 
contabilizados em outros Serviços de Terceiros? Esta contratação deverá ser por processo 
seletivo ou credenciamento? (sic) 3) Os monitores de TELECENTRO poderão ser contratados 
como prestadores de serviços temporário? Podendo serem contabilizados em outros Serviços de 
Terceiros. Esta contratação deverá ser por processo seletivo ou Pela Licitação como 
credenciamento? (sic) 4) Os profissionais do NASF poderão ter seus vencimentos contabilizados, 
no montante que refere-se a transf. intergovernamental, em Outros Serviços de Terceiros não 
incidindo no gasto com pessoal? (sic). O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão admitiu a 
Consulta, com exceção do segundo questionamento, por não refletir situação hipotética, mas sim, 
caso concreto vivenciado pelo município, cuja solução constitui atividade típica de consultoria, 
contrariando um dos requisitos de admissibilidade, previsto no inciso III do § 1º do art. 210-B 
do Regimento Interno. Ao adentrar no mérito da matéria, a relatoria destacou que o consulente 
formula indagações acerca da forma de contratação de profissionais para atuação nos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS), nos Telecentros e nos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), bem como da forma de contabilização da despesa correspondente e que, para 
melhor compreensão da discussão, a análise de cada dúvida seria feita em um tópico distinto, na 
forma que se segue: “a) Os profissionais do NASF poderão ter seus vencimentos contabilizados, 
no montante que refere-se a transf. intergovernamental, em “Outros Serviços de Terceiros” não 
incidindo no gasto com pessoal?”(sic) Apontou que, no documento complementar detalhando a 
dúvida do consulente, este indaga se, considerando que os profissionais do NASF são pagos com 
recursos intergovernamentais como os profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) e do 
PAB (Programa de Atenção Básica), seria correto seguir o entendimento desta Corte no sentido 
de que, quanto à contabilização dos gastos com a contratação destes profissionais, cada esfera de 
governo deve lançar como despesa de pessoal a parcela que lhe couber na remuneração, sendo 
que a parte restante, isto é, aquela advinda da transferência intergovernamental, não integraria as 
despesas com pessoal, para efeito do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Advertiu, no 
entanto, que tal tese foi superada pelas deliberações do Tribunal Pleno, ocorridas no Pedido de 
Reexame n. 924154 (sessão de 19/12/18) e na Consulta n. 838498 (sessão de 12/06/19), 
ocasiões nas quais restou assentado que as despesas com o pagamento de profissionais utilizando 
transferências intergovernamentais obrigatórias devem ser integralmente contabilizadas no gasto 
com pessoal do ente que realiza as despesa. Reiterou o entendimento estabelecido na Consulta 
n. 838498 – cujos efeitos foram modulados para vigorar a partir do exercício financeiro de 2021 
– para responder à presente pergunta, esclarecendo que, no momento em que foi fixada a tese, 
ainda prevalecia neste Tribunal de Contas o entendimento de que a atividade finalística da 
Administração não era passível de execução indireta (salvo em situações excepcionalíssimas). 
Sendo assim, a questão foi pacificada, considerando os profissionais admitidos por concurso 
público e por contratação temporária por excepcional interesse público, situações em que, de 
fato, há o enquadramento no art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por consequência, a 
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contabilização da despesa no grupo de natureza de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais. 
Todavia, sublinhou que o Tribunal Pleno alterou sua jurisprudência acerca da terceirização na 
Administração Pública por ocasião da deliberação da Consulta n. 1024677, de sua relatoria, 
quando reconheceu que a matéria já não é mais pautada nas ideias de atividade-fim e atividade-
meio, possibilitando a execução indireta de todas as atividades que não detenham natureza típica 
de Estado e que não reflitam o seu poder de império, cuja identificação foi balizada pelo art. 3º 
do Decreto Federal n. 9.507/18. Assim, consolidando as recentes manifestações do Tribunal, 
respondeu a este questionamento no sentido de que os gastos do município com quaisquer 
espécies remuneratórias de cargos, funções e empregos públicos para atuar junto aos NASF, bem 
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, integram 
a despesa total com pessoal do respectivo município, independentemente da sua origem, se 
próprios ou advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias. Caso tais atividades 
sejam objeto de execução indireta, observadas as vedações balizadas pelo art. 3º do Decreto 
Federal n. 9.507/18, o custo correspondente deve ser contabilizado no grupo de natureza de 
despesa 3 – Outras Despesas Correntes, nos elementos de despesa 36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme o 
caso, sem integrar o cômputo de gastos com pessoal. “b) Oficineiros (CRAS) poderão ser 
contratados como prestadores de serviços temporário? Podendo serem contabilizados em outros 
Serviços de Terceiros. Esta contratação deverá ser por processo seletivo ou Pela Licitação como 
credenciamento?”(sic) Observou que, nos moldes colocados no documento complementar, o 
consulente manifesta ciência quanto à existência de prejulgamento de tese no âmbito desta Corte 
de Contas, fixado na Consulta n. 838980, porém entende que o parecer exarado não considerou 
a situação dos oficineiros, embora tenha sido feita referência aos servidores e empregados 
concursados e, em caráter excepcional, aos comissionados e servidores temporários contratados 
por excepcional interesse público, além da terceirização para substituição de pessoal regular. 
Registrou, no entanto, que o precedente supracitado foi revogado pelas deliberações tomadas no 
Pedido de Reexame n. 924154 e na Consulta n. 838498, ambas declinadas na análise da indagação 
anterior. De todo modo, aventou que, na Consulta n. 838980, resta clara a possibilidade de as 
despesas com o pessoal afetado ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) recaírem sobre 
servidores temporários contratados por excepcional interesse público, desde que atendidas as 
condicionantes do art. 37, IX, da Constituição da República. Nessas circunstâncias, julgou, sim, 
ser possível que oficineiros do CRAS sejam admitidos por meio de contratação temporária, 
observadas as exigências constitucionais, entre as quais destacou aquelas evidenciadas na 
Consulta n. 838498: a) previsão da referida modalidade admissional na legislação local; b) ser 
precedido de processo seletivo simplificado; e c) ausência de prejuízo a atendimento da 
população. Nessa situação, a despesa deve ser classificada no grupo de natureza de despesa 1 – 
Pessoal e Encargos Sociais, incidindo no cômputo dos gastos totais com pessoal. Por outro lado, 
caso tais atividades dos oficineiros do CRAS sejam objeto de execução indireta, observadas as 
vedações balizadas pelo art. 3º do Decreto Federal n. 9.507/18, o custo correspondente deve ser 
contabilizado no grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, nos elementos 
de despesa 36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme o caso, sem integrar o cálculo do total de gastos com 
pessoal, sendo que, neste caso, a seleção dos contratados deverá ser realizada de acordo com as 
regras da Lei n. 8.666/93, e que, para a utilização do credenciamento, deve estar demonstrada a 
inviabilidade de competição durante o procedimento de justificação da inexigibilidade, nos 
termos do art. 26. “c) Os monitores de TELECENTRO poderão ser contratados como 
prestadores de serviço temporário? Podendo serem contabilizados em Outros Serviços de 
Terceiros, esta contratação deverá ser por processo seletivo ou pela Licitação como 
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credenciamento?”(sic) Salientou também, quanto a este item, que a indagação foi detalhada no 
documento complementar, no qual o consulente cita a Consulta n. 747447, e solicita 
esclarecimentos quanto à forma de investidura dos profissionais do Telecentro. Explanou que o 
parecer emitido na Consulta n. 747447 considerou que as atividades desenvolvidas nos 
Telecentros se voltavam à universalização de direitos sociais, com caráter assistencial, razão pela 
qual suas despesas não poderiam ser consideradas entre as que compõem a aplicação em 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Ponderou que tal constatação, todavia, em nada 
interfere na natureza do vínculo dos profissionais que ali exercem suas atividades ou na forma de 
sua admissão e a definição do modelo de prestação dos serviços cabe à administração local, não 
sendo possível afirmar qual forma de admissão de monitores deve ser utilizada, sem avaliar 
aspectos concretos, como a existência de cargo ou emprego público no quadro de pessoal com 
atribuições correlatas, a forma de financiamento da contraprestação, a natureza das atividades, 
entre outros. Como destacado no item anterior, a própria Constituição da Repúblicaautoriza a 
contratação temporária por excepcional interesse público, cuja legalidade pressupõe o 
atendimento das condicionantes do art. 37, IX, entre as quais pontuou: a) previsão da referida 
modalidade admissional na legislação local; b) ser precedido de processo seletivo simplificado; e 
c) ausência de prejuízo a atendimento da população. Acrescentou, também nos moldes do item 
anterior, que o profissional contratado sob tal fundamento deve ser selecionado em processo 
seletivo simplificado e a despesa com seus vencimentos é contabilizada no grupo de natureza de 
despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, incidindo, portanto, no cômputo dos gastos totais com 
pessoal. Especificamente sobre os monitores de Telecentro, acrescentou ainda que o Decreto 
Federal n. 6.991/09, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas 
Comunidades (Telecentros.BR) no âmbito da política de inclusão digital do governo federal à 
época, previu a possibilidade de admissão de bolsistas. Nesses casos, não há o estabelecimento 
de vínculo laboral, porém a despesa será classificada no grupo Outras Despesas Correntes, no 
elemento Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, assim definido no Manual de 
Contabilidade Pública, 8ª edição. Por fim, mais uma vez invocando argumentos já despendidos, 
recordou da possibilidade de execução indireta dos serviços, quando não se tratar de atividades 
que configurem parcela do poder estatal, dentro das balizas normativas de vedação, caso em que 
a contratação será classificada no grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, 
nos elementos de despesa 36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, sem compor o cálculo do gasto total com pessoal. Nesta 
última hipótese, a seleção dos contratados será realizada de acordo com as regras da Lei 
n. 8.666/93, sendo que a escolha da modalidade cabível deve ser avaliada considerando as 
peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza, as características e as condições de 
prestação do objeto, sendo que, para a utilização do credenciamento, deve estar demonstrada a 
inviabilidade de competição durante o procedimento de justificação da inexigibilidade, nos 
termos do art. 26. Em face do exposto, o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter 
normativo, nos seguintes termos: “1. Os gastos do município com quaisquer espécies 
remuneratórias de cargos, funções e empregos públicos para atuar junto aos NASF, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência integram a 
despesa total com pessoal do respectivo município, independentemente da sua origem, se 
próprios ou advindos de transferências intergovernamentais obrigatórias, entendimento cujos 
efeitos foram modulados na Consulta n. 838498 para a vigorar a partir de 1º/01/21. 2. Caso as 
atividades relativas ao NASF sejam objeto de execução indireta, observadas as vedações balizadas 
pelo art. 3º do Decreto Federal n. 9.507/18, o custo correspondente deve ser contabilizado no 
grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, nos elementos de despesa 36 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
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Jurídica, conforme o caso, sem integrar o cômputo de gastos com pessoal. 3. É possível que 
oficineiros do CRAS e monitores dos Telecentros sejam admitidos por meio de contratação 
temporária, observadas as exigências constitucionais, entre as quais destacam aquelas 
evidenciadas na Consulta n. 838498: a) previsão da referida modalidade admissional na legislação 
local; b) ser precedido de processo seletivo simplificado; e c) ausência de prejuízo a atendimento 
da população. Nessa situação, a despesa deve ser classificada no grupo de natureza de despesa 1 
– Pessoal e Encargos Sociais, incidindo no cômputo dos gastos totais com pessoal. 4. Quando as 
atividades dos oficineiros do CRAS e dos monitores dos Telecentros forem objeto de execução 
indireta, a seleção dos contratados deverá ser realizada de acordo com as regras da Lei n. 
8.666/93, sendo que, para a utilização do credenciamento, deve estar demonstrada a inviabilidade 
de competição durante o procedimento de justificação da inexigibilidade, nos termos do art. 26. 
5. Na hipótese de os monitores dos Telecentros serem admitidos sob a condição de bolsista, não 
haverá estabelecimento de vínculo laboral e a despesa decorrente do pagamento de bolsa será 
classificada no grupo Outras Despesas Correntes, no elemento Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física, sem integrar o cômputo de gastos com pessoal.” O voto do relator foi aprovado 
por unanimidade. Consulta n. 104071, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 213, 
disponível em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2 

3.6   Compra do óleo básico e incidência do ICMS. A Primeira Turma, por maioria, negou 
provimento a agravo interno em recurso extraordinário em que se alegava a não incidência do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais com 
combustíveis, diante da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal (CF) 
(1). O colegiado entendeu incidirem, na hipótese, os Enunciados das Súmulas 279 e 280 do STF. 
Isso porque o acórdão recorrido concluiu, com base no acervo probatório dos autos, que o estado 
reputou ser fato gerador do imposto a aquisição interna da mercadoria “óleo básico”, ou seja, a 
aquisição desse óleo dentro do estado, e não a operação interestadual de venda de lubrificantes. 
Além disso, a controvérsia não foi decidida a partir da interpretação de dispositivos da 
Constituição, mas exclusivamente com apoio no aludido acervo fático-probatório e na análise da 
legislação local (Resolução SEF 2900/1998). Frisou, ademais, a inexistência, nos autos, de 
qualquer comprovação de eventual remessa interestadual desse óleo básico adquirido no mercado 
interno e objeto da autuação, nem de recolhimento do ICMS no estado de destino. O ministro 
Alexandre de Moraes acompanhou o relator na conclusão, mas não na fundamentação. De 
acordo com o ministro, é constitucional a análise do ciclo econômico, ou seja, a verificação se a 
compra de óleo básico compõe, ou não, o ciclo econômico da produção de lubrificantes, para 
venda para outro estado. É uma análise jurídica, porque senão não seria possível examinar se 
incide, ou não, durante o ciclo de produção econômica, a imunidade constitucional. Considerou, 
entretanto, que, no caso, como salientado pelo relator, não houve comprovação, nos autos do 
mandado de segurança impetrado pela empresa recorrente, de que o óleo básico, pelo qual 
autuada, foi efetivamente utilizado na produção do lubrificante vendido a outro estado. Vencidos 
os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio em diferentes extensões. O ministro Luiz Fux proveu o 
agravo interno para conhecer do recurso extraordinário e reconhecer a repercussão geral da 
questão nele discutida. Para ele, o que está em pauta é o debate acerca da incidência de ICMS na 
atividade de comercialização de óleos lubrificantes, a partir da aquisição do óleo básico como 
insumo para o produto final. A súmula 279 do STF não é aplicável aos casos de subsunção da 
norma constitucional aos fatos incontroversos postos nos autos do processo. A aplicação, ou 
não, da regra de imunidade do art. 155, § 2º, X da CF a determinadas operações não encerra 
discussão de matéria infraconstitucional ou questão de aplicação de direito local. Sob o aspecto 
jurídico, cabe à Corte delimitar o alcance da regra imunizante do art. 155, § 2º, X, b, da CF. 
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Quanto aos aspectos políticos e sociais, a imunidade constitucional do ICMS incidente nas 
operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia elétrica assenta-se em uma premissa de justiça entre os entes 
federados, de modo a evitar um favorecimento desproporcional dos estados-membros detentores 
desses recursos naturais em detrimento de outros, que seriam, naturalmente, consumidores 
desses recursos. Em relação ao aspecto econômico, tem-se discussão acerca da existência de 
limite para o exercício da competência tributária pelos entes da Federação. Por sua vez, o ministro 
Marco Aurélio proveu o agravo para, julgando de imediato o recurso extraordinário, reformar o 
acórdão proferido pelo tribunal de origem e assentar que não se tem como dividir, considerado 
o preço final do produto, partes componentes desse produto para dizer-se da incidência, 
relativamente a este ou aquele insumo, do ICMS. A seu ver, há incidência da projeção no tempo 
da cobrança do produto, presente o princípio alusivo ao destino da mercadoria, como previsto a 
alínea b do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF. RE 642564 AgR/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 984, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/informativoSTF.asp 

3.7    Ação cautelar prévia à execução fiscal. Incidente processual. Condenação em honorários 
advocatícios. Inexistência. Inicialmente, a cautelar prévia de caução configura-se como mera 
antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo 
interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à 
execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação 
executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua 
proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Ao devedor 
é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que 
também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por 
provocar a antecipação dessa fase processual. A questão decidida na ação cautelar prévia de 
caução tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando 
autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 
AREsp 1.521.312- MS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 675, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/  

3.8    Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital universitário. 
Mão de obra. É irregular a utilização de créditos repassados pelo Ministério da Saúde, 
diretamente ou por meio do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio de ações e serviços 
públicos de saúde, para o pagamento de salário de trabalhadores extraquadros lotados em 
hospitais universitários, por afrontar os arts. 2º, incisos II e III, e 27 da LC 141/2012. Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

3.9   Representação. Operação de crédito por antecipação de receita (ARO). Não caracterizada. 
Operação de crédito interna. Conformidade legal comprovada. Empréstimo. Finalidade 
legal. Objeto contratual. Compatibilidade confirmada. 1. A operação de crédito por 
antecipação de receita (ARO) não gera acréscimos nas verbas orçamentárias, porquanto não deve 
ser caracterizada como tal a dívida pública contraída para incremento dos investimentos públicos 
ao longo de vários exercícios financeiros, a partir de autorização contida em lei específica. 2. Não 
há impedimento legal para a realização de operação de crédito no último ano de mandato, desde 
que observados os condicionamentos normativos próprios. 3. A compatibilidade da finalidade 
ajustada no instrumento contratual com o espectro de aplicação previsto na lei autorizadora da 
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operação de crédito evidencia a correção do ato de gestão. 4. Representação conhecida e julgada 
improcedente. Acórdão nº 60.431/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível 
em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

3.10 Finanças Públicas. Execução orçamentária. Assistência à saúde. Hospital universitário. 
Mão de obra. É irregular a utilização de créditos repassados pelo Ministério da Saúde, diretamente 
ou por meio do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio de ações e serviços públicos de 
saúde, para o pagamento de salário de trabalhadores extraquadros lotados em hospitais 
universitários, por afrontar os arts. 2º, incisos II e III, e 27 da LC 141/2012, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

3.11 Consulta. Transação de crédito tributário. Principal, juros e multa. Renúncia parcial da 
receita. Reforma de prejulgados. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Prefeito 
Municipal de Blumenau versando sobre: 1) possibilidade de o município instituir lei que permitisse 
a transação do crédito tributário; 2) essa transação incluir o principal, juros e multa; 3) se esse ato 
configuraria renúncia de receita; e 4) qual o tratamento dessa renúncia, em especial se deve ser 
incluída na Lei Orçamentária. De acordo com o Relator, a consulta trata da “viabilidade de 
instituição de lei autorizando a Administração Municipal a transacionar créditos tributários com o 
sujeito passivo, quanto a possibilidade de renunciar o crédito tributário principal, se a transação 
configuraria renúncia de receita e, caso configurada a renúncia de receita, quais seriam as medidas 
adequadas”. O Relator destacou sobre o primeiro questionamento que “cabe ao Município, com 
base no artigo 30, III c/c artigo 156 da CF/88, no exercício de sua competência legislativa 
suplementar, dispor sobre as condições, requisitos e limites das concessões mútuas em termos de 
transação tributária, por meio de lei municipal, dos tributos de sua competência”. 
Complementando, apresentou os Prejulgados 1299 e 494 que corroboram seu entendimento. No 
segundo questionamento, o Relator aponta que “a renúncia total do crédito tributário principal 
descaracterizaria a concessão mútua, um dos requisitos essenciais da transação. Por isso, é possível 
apenas a concessão de renúncia parcial do crédito tributário principal”. No terceiro ponto, levanta 
que “Apesar do instituto da transação não constar expressamente do artigo 14, §1º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), assemelha-se à remissão na medida em que envolve renúncia do 
crédito tributário já constituído, que deixará de se tornar receita pública”. Acerca do último 
questionamento, o Relator assim se manifesta “Portanto, a lei que autoriza a renúncia de receita 
deve ser antecedente ou simultânea à elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, a estimativa de renúncia de receita 
decorrente de transação tributária deve constar na LOA, observando-se os estudos requeridos pelo 
artigo 12 da LRF, bem como o estudo do impacto orçamentário financeiro”. Em seu voto, aponta 
o Prejulgado 792 para elucidar esse ponto. Por fim, o Relator concluiu por responder a consulta 
com a reforma dos prejulgados 494 e 792 para adequá-los ao novo entendimento. @CON-
17/00707865, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

 

 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1299
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=494
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=494
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=792
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700707865
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700707865
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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4.      Direito Previdenciário 

4.1.    Aposentadoria por tempo de serviço. Trabalho rural antes de completar 12 anos de idade. 
Fato anterior à Lei n. 8.213/1991. Possibilidade de cômputo. Prevalência de realidade 
diante de regras positivadas proibitivas do trabalho do infante. Excepcionalidade. A 
legislação infraconstitucional impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da 
criança e do adolescente. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou 
adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para 
proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos 
(RE 537.040/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra 
positivada deve atender aos propósitos de sua edição. No caso de regras protetoras de direitos 
de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva 
inspiradora da regra jurídica. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida 
por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir 
duplamente o trabalhador que teve a infância sacrificada por conta do trabalho rural e que não 
poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação 
em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção. A rigor, não 
há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e 
adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso as provas acerca da alegada atividade, 
estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos, e não em um limite 
mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e do 
adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique. 
No entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse 
cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, sem exonerar 
o empregador das punições legais às quais se expõe quem emprega ou explora o trabalho de 
menores. AgInt no ARE 956.558-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ n. 674, disponível 
em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.2  A disposição contida no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/19 tem como 
destinatários os empregados públicos, servidores submetidos ao regime jurídico 
celetista, razão pela qual não afeta o teor da Consulta n. 1031459. Cuidam os autos de 
Consulta encaminhada por Diretora-Presidente de entidade de Previdência Municipal, por meio 
da qual formula o seguinte questionamento: “Tendo em vista o texto da PEC 06/2019, aprovado 
em 2º turno no Senado, especificamente o Art. 6 º, qual o entendimento desse Eg. Tribunal diante 
da Consulta n. 1031459, respondida em Sessão Plenária do dia 21 de agosto de 2019.” 
Inicialmente, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, esclareceu que, na Consulta citada pela 
consulente, este Tribunal, reafirmando o posicionamento externado nos autos da Consulta 
n. 896574, emitiu parecer no sentido de que é vedada ao servidor público estatutário a 
permanência no cargo após sua aposentadoria espontânea, por força de seus estatutos, que 
preveem que a aposentadoria gera vacância. Frisou, no entanto, que a vedação à permanência no 
serviço público após a concessão de aposentadoria pelo RGPS restringia-se ao servidor 
submetido ao regime jurídico estatutário e que não alcançava o empregado público vinculado ao 
regime celetista. Acrescentou que, recentemente, foi publicada a EC n. 103/19, a qual, no seu art. 
1º, acrescentou o § 14 ao art. 37 da Constituição da República de 1988, contendo a seguinte 
previsão: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/896574
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”. Estabeleceu ainda, no seu 
art. 6º, que: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias 
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional”. Salientou que este último dispositivo, em especial, suscitou no jurisdicionado a 
dúvida objeto de questionamento nos autos, uma vez que estaria em aparente descompasso com 
o entendimento fixado na Consulta n. 896574 e reafirmado na Consulta de n. 1031459. Pontuou 
que a Unidade Técnica, em seu estudo, afastando a hipótese de aparente conflito, asseverou que 
o teor do prejulgamento de tese fixado na aludida Consulta não sofreu alteração com a publicação 
da EC n. 103/19, pois, mesmo antes de sua edição, a aposentadoria de servidor estatutário gerava 
a vacância do cargo, de modo que já não era possível nele permanecer após a aposentadoria 
espontânea, ainda que ela fosse concedida pelo RGPS. Fundamentando-se nas recentes 
orientações provenientes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, consignadas na Nota 
Técnica SEI n. 12212/2019/ME, o Órgão Técnico, observou ainda que o § 14 veio consolidar o 
entendimento do Tribunal e estender a proibição de permanência em atividade após a 
aposentadoria espontânea, antes restrita aos cargos públicos, aos empregos e funções públicas, 
ressaltando que, por força do art. 6º da EC n. 103/19, apenas as aposentadorias concedidas até 
sua publicação não acarretariam o rompimento do vínculo. Assim, acorde com a manifestação 
da Unidade Técnica e em consonância com as orientações advindas da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, a relatoria concluiu que a inovação trazida pelo sobredito dispositivo diz 
respeito somente aos servidores celetistas, haja vista que, mesmo antes da publicação da emenda, 
já não se mostrava possível aos servidores estatutários permanecer em seus cargos após a 
concessão de aposentadoria pelo RGPS, e que a disposição do art. 6º destina-se aos empregados 
públicos submetidos ao regime jurídico celetista, razão pela qual não afeta o teor da Consulta 
n. 1031459. Em face do exposto, respondeu à Consulta da seguinte maneira: “A disposição 
contida no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/19 tem como destinatários os empregados 
públicos, servidores submetidos ao regime jurídico celetista, razão pela qual não afeta o teor da 
Consulta n. 1031459, respondida em 21/08/19, a qual tratou apenas dos servidores públicos 
estatutários”. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Consulta n. 1077174, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 213, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2 

4.3 Aposentadoria. .Enquadramento de servente de Auxiliar Legislativo, nos termos da Lei 
Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional irregular: extinção do 
cargo de servente, correlação de competências e atribuições entre as duas carreiras, 
equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de ambos os cargos e não 
alteração do valor dos proventos. Situação aceita pelo Supremo Tribunal Federal e por 
este Tribunal de Contas, conforme precedentes. Legalidade e registro. Embora o 
entendimento consolidado na Súmula Vinculante 43 seja no sentido de que "é inconstitucional 
toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 
concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual 
anteriormente investido", observo que o Supremo Tribunal Federal excetua dessa vedação os 
casos em que, extinta uma carreira, há o aproveitamento de servidores em uma nova classificação 
funcional que tenha afinidade de competências e atribuições com aquela até então existente. 
Dessa forma, considerando a extinção do cargo então ocupado pela servidora , a correlação de 
competências e atribuições entre as duas carreiras, a equivalência do nível de escolaridade exigido 
para o exercício de ambos os cargos e a não alteração do valor dos proventos da interessada, 
julgo que o enquadramento questionado - resultado do agrupamento de diversas outras carreiras 
do quadro de servidores do Poder Legislativo estadual - é perfeitamente válido sob a ótica da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/896574
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/SEI_ME-5155534-Nota-Tecnica-12212.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/SEI_ME-5155534-Nota-Tecnica-12212.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031459
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077174
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624604#2
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racionalização administrativa e da conveniência do serviço público, não devendo, portanto, 
impedir o registro do presente ato. Processo nº 1056657/14, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 79, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242  

4.4 Aposentadoria. Enquadramento de Servente em cargo Auxiliar do Legislativo, nos 
termos da Lei Estadual nº 18.135/14. Não caracterização de ascensão funcional irregular: 
extinção do cargo de Servente, correlação de competências e atribuições entre duas 
carreiras, equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de ambos os 
cargos e não alteração de valor dos proventos. Situação aceita pelo Supremo Tribunal 
Federal e por este Tribunal de Contas, conforme precedentes. Legalidade e registro. O 
cargo no qual a interessada foi enquadrada envolve o exercício de atribuições de apoio 
operacional, exigindo-se, para tanto, que o servidor tenha ensino fundamental completo, de 
acordo com o artigo 3º, § 1º, IV, da Lei Estadual n.° 18.135/146. Dessa forma, considerando a 
extinção do cargo então ocupado pela servidora , a correlação de competências e atribuições entre 
as duas carreiras, a equivalência do nível de escolaridade exigido para o exercício de ambos os 
cargos e a não alteração do valor dos proventos da interessada, julgo que o enquadramento 
questionado - resultado do agrupamento de diversas outras carreiras do quadro de servidores do 
Poder Legislativo estadual - é perfeitamente válido sob a ótica da racionalização administrativa e 
da conveniência do serviço público, não devendo, portanto, impedir o registro do presente ato. 
Processo nº 1056657/14, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 80, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-
2020/329638/area/242#1  

4.5 Benefício por incapacidade. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Demora na 
implementação do benefício. Exercício de atividade remunerada pelo segurado. 
Necessidade de subsistência do segurado. Possibilidade de recebimento conjunto da 
renda do trabalho e das parcelas retroativas de benefício até a efetiva implementação. 
Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da renda auferida pelo segurado 
em decorrência do seu trabalho, como mencionado nos arts. 2º, VI, e 33 da Lei n. 8.213/1991. 
Em algumas hipóteses, a substitutividade é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao 
trabalho após a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991). 
Em outras, a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício e 
atividade remunerada), como ocorre com os benefícios auxílio-doença por incapacidade e 
aposentadoria por invalidez. É decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade, 
substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em regra, causa automática de cessação desses 
benefícios, como se infere do requisito da incapacidade total previsto nos arts. 42 e 59 da Lei n. 
8.213/1991, com ressalva ao auxílio-doença. No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 
da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito a incapacidade "para 
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência", e, desse modo, a volta a qualquer atividade 
resulta no automático cancelamento do benefício (art. 46). Já o auxílio-doença estabelece como 
requisito (art. 59) que o segurado esteja "incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual". Desse modo, a função substitutiva do auxílio-doença é restrita às duas hipóteses, fora 
das quais e com exceção a elas o segurado poderá trabalhar em atividade não limitada por sua 
incapacidade. Alinhada a essa compreensão, já implícita desde a redação original da Lei n. 
8.213/1991, a Lei n. 13.135/2015 incluiu os §§ 6º e 7º no art. 60 daquela, com as seguintes 
redações, respectivamente: "O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer 
atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à 
atividade; e, na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a 
exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-80-2020/329638/area/242#1
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cada uma das atividades exercidas". Apresentado esse panorama legal sobre o tema, importa 
estabelecer o ponto diferencial entre a hipótese fática dos autos e aquela tratada na lei: aquina 
situação fática, o segurado requereu o benefício, que lhe foi indeferido, e acabou trabalhando 
enquanto não obteve seu direito na via judicial; já a. A lei trata da situação em que o benefício é 
concedido, e o segurado volta a trabalhar. O provimento do sustento do segurado não se 
materializou, no exato momento da incapacidade, por falha administrativa do INSS, que indeferiu 
incorretamente o benefício, sendo inexigível do segurado que aguarde a efetivação da tutela 
jurisdicional sem que busque, pelo trabalho, o suprimento da sua subsistência. No caso, por culpa 
do INSS, resultado do equivocado indeferimento do benefício, o segurado, ainda que 
incapacitado, teve de trabalhar, incapacitado, para o provimento de suas necessidades básicas, o 
que doutrinária e jurisprudencialmente convencionou-se chamar de sobre-esforço. Dessarte, a 
remuneração por esse trabalho tem resultado inafastável da justa contraprestação pecuniária. O 
princípio da vedação do enriquecimento sem causa atua contra a autarquia previdenciário por ter 
privado o segurado da efetivação da função substitutiva da renda laboral, objeto da cobertura 
previdenciária, inerente aos mencionados benefícios. Constata-se que, ao trabalhar enquanto 
espera a concessão de benefício por incapacidade, está o segurado atuando de boa-fé, cláusula 
geral hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito. Assim, enquanto a função 
substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença 
ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para 
sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a 
incapacidade laboral. REsp nº 1.788.700-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 675, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.6 Previdência complementar. Restituição de contribuições indevidas. Existência de causa 
jurídica para as contribuições. Prazo prescricional decenal. Art. 205, caput, do CC/2002. 
Cumpre salientar que, até recentemente, era possível afirmar que a jurisprudência de ambas as 
Turmas da Seção de Direito Privado do STJ havia se pacificado no sentido de que a pretensão 
de repetição de contribuições vertidas para plano de previdência complementar teria por 
fundamento o enriquecimento sem causa da entidade de previdência, sujeitando-se, portanto, ao 
prazo de prescricional específico do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. No entanto, 
apesar da jurisprudência pacífica da Segunda Seção no sentido da prescrição trienal, a Corte 
Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento pela prescrição vintenária, na forma 
estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, na hipótese de restituição de cobrança indevida 
de serviço de telefonia (EREsp 1.523.744/RS). No referido julgado, o fundamento para se afastar 
a prescrição trienal é a subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, que somente seria 
cabível quando o indébito não tivesse "causa jurídica". Na hipótese de cobrança indevida por 
serviço de telefonia, o enriquecimento tem uma causa jurídica, que é a prévia relação contratual 
entre as partes. O caso em análise, embora diga respeito à previdência complementar, guarda 
estreita semelhança com o referido precedente, pois, no curso de um plano de benefícios houve 
a cobrança indevida de contribuições, cuja restituição se pleiteia. Desse modo, a conclusão que 
se impõe é também no sentido da incidência da prescrição decenal, de acordo com o previsto no 
art. 205 do Código Civil de 2002, pois o enriquecimento da entidade de previdência tinha uma 
causa jurídica, que era a prévia relação contratual com os participantes do plano de benefícios 
não sendo hipótese, portanto, de enriquecimento sem causa, que conduziria à prescrição trienal. 
REsp nº 1.803.627-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 675, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

4.7 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de 
serviço. É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) 
com o objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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III, da EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao 
tempo de serviço. Acórdão nº 8208/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.8 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma 
(Pessoal). Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do 
ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício 
pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão nº 
8230/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.9 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A 
aplicação do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos 
financeiros de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível 
a situação fática do interessado ou insuportável o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: 
i) à impossibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar tempo de serviço 
considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do 
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para 
aposentadoria. Acórdão nº 8032/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.10 Cargos Comissionados. Cargos em Comissão. Incorporação na Inativação. Vedação 
Constitucional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, que deu nova redação ao 
§ 2º do art. 40 da CRFB, não mais subsiste no direito pátrio, a despeito da existência de lei 
autorizativa, o instituto da incorporação de cargos comissionados e funções gratificadas no 
momento da passagem do servidor para a inatividade, ainda que tenha havido contribuição 
previdenciária. Processo nº 200.401-3/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4, disponível 
em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

4.11 Cargo Efetivo. Remuneração. Vencimento Base. Acréscimos. Vantagens Transitórias.  
Entende-se como remuneração do cargo efetivo o valor constituído por vencimento base, 
vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas em lei, acrescidos dos adicionais de 
caráter individual e de vantagens pessoais permanentes incorporadas, também por lei, em 
atividade. Por conseguinte, as vantagens transitórias, percebidas em local de trabalho, não podem 
integrar os proventos. Processo nº 218.441-3/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

4.12 Aposentadoria voluntária. Exame da legalidade do ato. Ingresso na Administração 
Pública. Emprego Público. Regime Celetista transformado em estatutário mediante Lei 
nº 5.378/1987. Efetivação de servidor no regime estatutário. Direitos e garantias. 
Estabilidade e efetividade. Atos de movimentação funcional. Legitimidade. Advento da 
Lei Estadual nº 8.100/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 106/2016. Segurança 
jurídica. Proteção da confiança legítima. Boa-fé. Razoabilidade. Prevalência. 
Precedentes TCEPA. Fundamentação legal e cálculos dos proventos corretos. 1- A Lei 
5.378/1987 promoveu a uniformização dos regimes jurídicos dos servidores no Estado do Pará 
e transformou em titulares cargos de provimento efetivo todos os ocupantes de funções e cargos 
da Administração Pública estadual regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 2- O 
servidor ocupante de cargo efetivo está sujeito às mesmas prerrogativas e sujeições dos servidores 
estatutários, dentre as quais a de ser deslocado entre órgãos da Administração, sendo plausível a 
sua aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade do cargo efetivo por derradeiro 
preenchido (Precedentes TCE-PA: Acórdãos 54.589/2015 e 56.478/2017); 3- O transcurso de 
longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas nos servidores públicos, bem 
como neles incutir a confiança na plena regularidade dos atos estatais praticados; 4- Na presença 
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de princípios jurídicos em colisão, deve ser investigado o grau de prevalência entre eles por meio 
do método da ponderação, desde que o conflito existente não acarrete antinomia jurídica capaz 
de eliminar quaisquer deles do ordenamento jurídico; 5- Além dos princípios da segurança 
jurídica, proteção da confiança legítima, boa-fé e razoabilidade, in casu, os atos de movimentação 
funcional da interessada foram chancelados pela Lei Estadual 8.100/2015, que consolidou o 
quadro de servidores do MPC-PA, bem como pela Lei Complementar Estadual 106/2016; 6- 
Eventual descompasso entre as disposições constitucionais formais e o plano fático pode gerar 
as chamadas situações constitucionais imperfeitas demandam tempo para se aperfeiçoarem, tais 
como o deslocamento de servidor do Poder Executivo ao MPC-PA, anterior à consolidação de 
seu quadro funcional; 7- Regularizada a instrução processual com o atendimento das normas 
legais e constitucionais pertinentes, uma vez que a fundamentação legal e o cálculo dos proventos 
estão corretos, há de ser deferido o registro do ato de concessão de aposentadoria sob exame. 
Acórdão nº 60.065/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.13 Denúncia. Acumulação de proventos e pensão especial. Concedida aos ex-governadores 
do Estado. Inconstitucionalidade do art. 305 da Constituição Estadual. ADIN 4552/DF. 
Cessação do pagamento. Perda do objeto. Uma vez cessado o pagamento da pensão a qual 
se refere o artigo 305 da Constituição do Estado do Pará, exauriu-se o objeto da denúncia, pelo 
que deve ser arquivada. Acórdão nº 60.202/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.14 Aposentadoria. Concessão inicial. Art. 50 da Lei Estadual nº 6.969/2007. Provimento 
derivado de cargo público. Não ocorrência. Deferimento do registro. Reestruturação de 
cargos com idênticas atribuições. Princípio da Isonomia. Precedentes do STF. 1. A 
reestruturação de pessoal realizada por meio do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração do 
TJE/PA, ao tratar, em específico, da alteração do cargo de Diretor de Secretaria para Analista 
Judiciário, apesar de passar a exigir diploma de nível superior, manteve intactas as atribuições e o 
nível de complexidade do cargo de origem, o que afasta a configuração de provimento derivado 
de cargo público. 2. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na 
mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 3. Precedentes 
do STF: ADI 2335/2003 e 4303/2014. 4. Registro Deferido. Acórdão nº 60.201/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.15 Consulta. Ministério Público do Estado do Pará. Preenchimento requisitos legais. 
Conhecimento. Questionamento acerca da incidência da contribuição previdenciária 
sobre parcelas que compõem o 13º salário. A contribuição previdenciária deve incidir sobre 
o 13º salário, tendo em vista ser uma vantagem de caráter permanente, incorporável aos 
proventos de aposentadoria. Entretanto, o desconto previdenciário sobre a referida gratificação 
deve incidir somente sobre as parcelas de natureza permanente, que compõe a remuneração do 
servidor na atividade e que refletirão nos proventos de sua aposentadoria. A base de cálculo para 
incidência de contribuição previdenciária do 13 salário deve seguir as mesmas regras estabelecidas 
para as remunerações mensais. Acórdão nº 19.171/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

4.16 Aposentadoria. Ascensão funcional. Princípio constitucional do concurso público. 
Súmula vinculante nº 43. Violação. Denegação. Determinação. A investidura em cargo 
público pertencente a carreira diversa daquela inicialmente ocupada por determinado servidor, 
sem a devida aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, afronta o 
mandamento insculpido no art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil 
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(CRFB/1988) e na Súmula Vinculante n° 43. 2. O julgamento da Medida Cautelar na ADI n. 837, 
publicado em 17/02/1993, delimitou o marco temporal em que o princípio da segurança jurídica 
está apto a preservar situações concretas de ascensão funcional. A partir dessa data, são 
inadmissíveis, diante do texto constitucional, quaisquer atos de provimento derivado de cargo 
público. Precedentes do STF e desta Corte de Contas. 3. Não subsiste a validade da conduta 
administrativa de manutenção do servidor em cargo proveniente de transposição funcional 
ocorrida após 17/02/1993, bem como da inativação do interessado nessa mesma condição. 4. 
Denegação de registro com determinação de cessação dos pagamentos. Acórdão nº 60.337/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.17 Aposentadoria. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. 
Extenso lapso temporal. Baixa materialidade. Formalismo-valorativo. Prazo para 
julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria. Quinquênio. Entendimento do 
Supremo Tribunal Federal.  1. Os servidores estáveis e não efetivos possuem direito à filiação 
ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, conforme Orientação Normativa SPS nº 02, 
de 31 de março de 2009, do Ministério da Previdência Social; 2. O transcurso de extenso lapso 
temporal somado à baixa materialidade deve afastar a ótica da legalidade estrita, para dar lugar à 
exegese voltada ao formalismo-valorativo, aplicando-se os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé, a fim de que se registre a 
portaria de aposentadoria, posto que, mesmo em desafino com a lei em sentido estrito, o ato já 
representa uma situação jurídica estabilizada; 3. O STF analisou, em 19/02/2020, o Recurso 
Extraordinário – RE 636.553, no qual decidiu que os Tribunais de Contas têm o prazo de cinco 
anos para julgar a legalidade de concessão de aposentadoria; 4. No RE 636.553, o qual gerou o 
“Tema 445”, não houve modulação de efeitos pela Suprema Corte, devendo-se seguir a regra 
geral definida pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI 3406/RJ e 3470/RJ, 
julgadas em 29/11/2017, atribuindo-se eficácia erga omnes e efeitos vinculantes e ex tunc às 
decisões do Tribunal Constitucional em sede de controle difuso; 5. Estão sujeitos à tese em sede 
de repercussão geral “Tema 445” todos os processos de aposentadoria que tenham ingressado 
nas Cortes de Contas hão mais de 5 (cinco), inclusive em data anterior ao julgamento do RE 
522897/RN pelo STF; 6. Ultrapassado o quinquênio a contar da chegada do processo de 
aposentação à respectiva Corte de Contas, não é mais possível que o Tribunal altere os 
parâmetros estabelecidos nas portarias de aposentação; 7. Deferimento do Registro. Acórdão nº 
60.490/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.18 Reforma “Ex Officio”. Incorporação de parcelas de caráter indenizatório. Decadência. 
Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Deferimento do registro. 1. O 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário n° 636.553, ao debruçar-se 
sobre questão atinente à competência dos Tribunais de Contas para o registro de atos de 
aposentadorias, reformas e pensões, entendeu que "em atenção aos princípios da segurança 
jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o 
julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a 
contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” 2. A alteração do entendimento 
jurisprudencial da Corte Suprema, consubstanciada no Tema 445, possui efeitos erga omnes e 
vinculantes. No entanto, na ausência de modulação expressa e em respeito ao Prejulgado nº 22 
deste Tribunal de Contas, deve ter sua aplicação imediata restrita aos processos em tramitação 
neste Tribunal de Contas, excluídos, em decorrência dos efeitos prospectivos da decisão, os 
processos já julgados e os que, a despeito de se encontrarem em trâmite há mais de cinco anos, 
já tiveram proferidas decisões monocráticas das quais não foram interpostos recursos e cujas 
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respectivas diligências já foram atendidas pelos órgãos competentes. 3. Em que pese a 
incontroversa impossibilidade de incorporação de parcelas de cunho indenizatório ao ato de 
reforma, conforme pacificado no Acórdão n° 57.374, de 20/03/2018, verificado o transcurso do 
quinquênio a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, não é mais possível 
que o Tribunal altere os parâmetros estabelecidos na portaria de reforma. 4. Deferimento do 
registro. Acórdão nº 60.563/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.19 Reforma “Ex Officio”. Erro de fundamentos. Reforma por idade. Aplicação subsidiária 
da RES. 206/2007 do TCU. Anotação nos assentamentos funcionais do servidor. 
Princípio da Economia Processual. Incorporação de parcelas de caráter indenizatório. 
Decadência. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Deferimento do 
registro.  1. A retificação dos fundamentos legais no que tange à alteração da reforma por 
invalidez para reforma por idade não acarretará quaisquer alterações nos cálculos dos proventos. 
O erário está preservado. Pelo princípio da economia processual, mostra-se mais razoável a 
aplicação subsidiária da Resolução n. 206/2007, com redação dada pela Res. 237/2010 do 
Tribunal de Contas da União, conforme autoriza o artigo 209 do Regimento Interno. 2. Cumpre 
ao Tribunal de Contas deferir o registro e determinar ao Instituto Previdenciário que proceda à 
anotação nos assentamentos funcionais do militar do adequado fundamento legal em que se 
baseiam seus proventos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 
n° 636.553, ao debruçar-se sobre questão atinente à competência dos Tribunais de Contas para 
o registro de atos de aposentadorias, reformas e pensões, entendeu que "em atenção aos 
princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao 
prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” 4. A alteração 
do entendimento jurisprudencial da Corte Suprema, consubstanciada no Tema 445, possui efeitos 
erga omnes e vinculantes. No entanto, na ausência de modulação expressa e em respeito ao 
Prejulgado nº 22 deste Tribunal de Contas, deve ter sua aplicação imediata restrita aos processos 
em tramitação neste Tribunal de Contas, excluídos, em decorrência dos efeitos prospectivos da 
decisão, os processos já julgados e os que, a despeito de se encontrarem em trâmite há mais de 
cinco anos, já tiveram proferidas decisões monocráticas das quais não foram interpostos recursos 
e cujas respectivas diligências já foram atendidas pelos órgãos competentes. 5. Em que pese a 
incontroversa impossibilidade de incorporação de parcelas de cunho indenizatório ao ato de 
reforma, conforme pacificado no Acórdão n° 57.374, de 20/03/2018, verificado o transcurso do 
quinquênio a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, não é mais possível 
que o Tribunal altere os parâmetros estabelecidos na portaria de reforma. 6. Deferimento do 
registro. Acórdão nº 60.645/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

4.20 Pessoal. Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de 
serviço. É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) 
com o objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso 
III, da EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao 
tempo de serviço. Acórdão nº 8280/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma 
(pessoal). Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do 
ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício 
pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão nº 
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8230/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A 
aplicação do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos 
financeiros de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível 
a situação fática do interessado ou insuportável o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: 
i) à impossibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar tempo de serviço 
considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do 
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para 
aposentadoria. Acórdão nº 8230/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

4.23 Consulta. RPPS. Requisitos EC nº 47/2005. Abono de permanência. Ausência de 
previsão legal. Ausência de previsão legal. Alterações EX nº 103/2019. Não aplicabilidade 
imediata aos Estados. Distrito Federal e Municípios. Vigência condicionada à 
ratificação. O TCE/SC respondeu consulta formulada pelo Diretor-Presidente do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Indaial – INDAPREV, 
questionando acerca da possibilidade de conceder “abono de permanência” a servidor que 
preenche os requisitos para aposentadoria voluntária previstos no art. 3º da Emenda 
Constitucional n. 47/2005. O Relator citou o Prejulgado 2148 desta Corte de Contas acerca da 
concessão de abono de permanência depois de preenchidos os requisitos para aposentadoria 
voluntária previstos na EC n. 47/2005. Neste caso específico, trata-se de servidor Municipal, 
motivo pelo qual o Relator entende que “não merece prosperar o pagamento de abono de 
permanência a servidores vinculados ao INDAPREV que tenham completado as exigências para 
aposentadoria voluntária da EC n. 47/2005, uma vez que não há autorização expressa para 
concessão do benefício no âmbito do Município de Indaial”. Acerca das modificações trazidas 
pela EC 103/19, destaca o Relator “deve o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
Públicos do Município de Indaial observar o regramento anterior à promulgação da EC n. 
103/2019 até que sejam integralmente ratificadas as alterações nela previstas, por meio de lei de 
iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo”. Por fim, o entendimento foi por “reformar, 
com fundamento no art. 156 do Regimento Interno, o Prejulgado n. 2148, para acrescentar novo 
item, nos seguintes termos: 2. Enquanto não promovida a alteração legislativa local prevista na 
Emenda Constitucional n. 103/2019, o ente municipal somente poderá conceder abono de 
permanência aos servidores que preencherem os requisitos aposentatórios previstos na regra do 
§19 do art. 40 da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 
103/2019 e dos arts. 2º, §1º, e 3º, §1º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, sendo vedada a 
concessão com base no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, por ausência de previsão 
legal.” @CON 19/00526945, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.24 Consulta. Servidores. Motorista. CLT. Seguro de contratação obrigatória destinado à 
cobertura de morte natural. Reforma do prejulgado 1717. O TCE/SC reformou o Prejulgado 
1717, que passou a contar com o seguinte item: “2. Os motoristas com vínculo trabalhista regidos 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que se enquadrem na descrição do artigo 1º, 
parágrafo único, da Lei Federal 13.103/2015, farão jus ao benefício de seguro de contratação 
obrigatória destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial 
decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor 
mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, benefício este previsto no artigo 2º, V, “c”, da Lei 
Federal nº 13.103/2015”. Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2148
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2148
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900526945
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900526945
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1717
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1717
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de Vereadores de Imbituba, questionando acercada existência de direito ao benefício de seguro 
de contratação obrigatória destinado à cobertura de morte natural, previsto na Lei Federal 
13.013/2015, para servidores municipais ocupantes do cargo de motorista, quando regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  Inicialmente, o Relator informou que “no tocante ao 
mérito da consulta, o questionamento formulado diz respeito a direito previsto na Lei Federal 
13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, a qual implementou 
alterações na CLT, no Código de Trânsito Brasileiro e outras leis esparsas”. Da leitura da norma, 
o Relator analisou que “os servidores municipais motoristas que se enquadrem na descrição do 
art. 1º, parágrafo único, da Lei 13.103/2015 e cujo regime jurídico aplicável seja o trabalhista, 
fazem jus ao benefício previsto pelo artigo 2º, V, “c” da Lei federal nº 13.103/2015, sendo 
pertinente a reforma do Prejulgado 1717, com a criação do item 2, para contemplar referida 
hipótese”. @CON-19/00960394, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.25 Consulta. Tribunal de Justiça. Aposentadoria. Requisitos. Tempo no cargo e na carreira. 
Enquadramento. Agente operacional de serviços diversos. Técnico auxiliar. Atribuições 
diversas. Súmula nº 1 do TCE/SC e prejulgados. O TCE/SC respondeu Consulta formulada 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), acerca da contagem 
de tempo de aposentadoria para os servidores ocupantes do cargo de Agente Operacional de 
Serviços Diversos enquadrados, por opção, no cargo de Técnico Auxiliar pela Lei Complementar 
(estadual) nº 669/2016. Trata-se de Consulta elaborada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina sobre as regras de transição previstas pelos arts. 6º e 3º das Emendas 
Constitucionais nº 41/2003 e 47/20051, respectivamente, especificamente as relativas ao 
preenchimento dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria, o disposto pela Lei Complementar (estadual) nº 669/20162, que possibilitou o 
enquadramento do servidor ocupante do cargo de Agente Operacional de Serviços Diversos para 
o cargo de Técnico Auxiliar. Foram formulados os seguintes questionamentos: “1) Efetuada a 
opção pelo enquadramento no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar, o tempo (15 anos) na carreira 
já em curso pelos ocupantes do cargo Agente Operacional de Serviços Diversos, cargo inserido 
no grupo ocupacional de Atividades de Nível Médio desta Corte, deverá ser considerado para 
fins de aposentadoria ou o tempo de carreira inicia-se com o enquadramento do servidor no 
cargo de Técnico Judiciário Auxiliar? 2) Efetuada a opção pelo enquadramento no cargo de 
Técnico Judiciário Auxiliar, no que tange ao tempo exigido de 5 anos de permanência no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, será computado o tempo de exercício no Cargo efetivo 
de Agente Operacional de Serviços Diversos ou deverá ser computado a partir do 
enquadramento do servidor no cargo de Técnico Judiciário Auxiliar?” Inicialmente, o Relator 
explicou que “a diretoria técnica, no Relatório n° 90/2020, em suma, enfatizou que os cargos de 
Agente Operacional de Serviços Diversos e Técnico Auxiliar possuem atribuições diversas e que 
os Prejulgados 1806, 2015 e a Súmula nº 1 desta Corte de Contas consideram irregular o 
enquadramento de funções com diferentes graus de responsabilidade e complexidade, 
mencionando ainda a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal (STF)”. O Relator 
mencionou em seu voto a Súmula Vinculante nº 43 do STF: “É inconstitucional toda modalidade 
de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
O servidor público posto em disponibilidade tem o direito de ser aproveitado em outro cargo da 
administração pública direta ou indireta, desde que observada a compatibilidade de atribuições e 
vencimentos com o cargo anterior. (RE 560.464 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 11-12-2007, 2ª T, 
DJE de 15-2-2008)”. O Relator também esclareceu que a área técnica, “quanto à Lei 
Complementar (estadual) nº 669/20166, rememorou o seu trâmite legislativo, no qual o 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1717
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900960394
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
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enquadramento em apreciação foi vetado pelo Poder Executivo em razão de sua 
inconstitucionalidade, derrubado posteriormente pelo Parlamento”. O Relator também informou 
que, em relação ao questionamento, a área técnica “entendeu que, em tese, deveria ser 
considerado para fins de aposentadoria o tempo de 15 (quinze) anos na carreira e o de 5 (cinco) 
anos de efetivo exercício no cargo, a partir da data do enquadramento” e que o posicionamento 
“quanto à diversidade das atribuições dos cargos envolvidos possui fundamento na assentada 
jurisprudência” do Tribunal de Contas, e ainda que de acordo com o quadro elaborado e 
reproduzido pelo Relator em seu voto, “os cargos de Técnico Judiciário Auxiliar e de Agente 
Operacional de Serviços possuem atribuições diversas”. Logo, de acordo com o Relator, 
“referido enquadramento, à primeira vista, teria afrontado o art. 37, II, a Constituição Federal, 
cuja correta interpretação está bem definida nos Prejulgados 1806 e 2015 e na Súmula nº 1 desta 
Corte de Contas, sem que tenha se caracterizado com alteração de denominação, reclassificação 
ou reestruturação de cargos feitos pela legislação a que se referiu o art. 74 da Orientação 
Normativa SPS/MPS nº 2/2009 mencionada pelo consulente, devido às substanciais diferenças 
entre as atribuições dos cargos em apreciação, restando, portanto aplicável o Prejulgado 1972 por 
ele questionado frente à mencionada normativa”. Assim, concluiu o Relator, “nesses termos, é 
de relevo destacar que atos de aposentadoria que venham a esta Corte de Contas para efeito de 
registro poderão vir a ser questionados pela área técnica diante da inconstitucionalidade que à 
primeira vista se apresenta, e tendo em vista o disposto na Súmula nº 1 do TCE/SC e reiterados 
julgados deste Plenário. Por ora, inviável que em Consulta o Plenário formule resposta sobre a 
interpretação em tese de preceito legal cuja inconstitucionalidade foi expressamente aventada pela 
área técnica, diante da necessidade de que o tema venha a ser tratado em processos de fiscalização 
nos quais o controle incidental é viável, nos termos da Súmula nº 347, do Supremo Tribunal 
Federal”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. APOSENTADORIA. 
REQUISITOS. TEMPO NO CARGO E NA CARREIRA. ENQUADRAMENTO. 
ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. SÚMULA Nº 1 TCE/SC. ENCAMINHAR PREJUGADOS. De 
acordo com os Prejulgados 1806, 1972 e 2015 e a Súmula nº 1 desta Corte de Contas, o 
enquadramento de cargos pressupõe semelhança de atribuições”. @CON-20/00026197, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.26 Recurso de Reconsideração. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Pagamento 
de Juros. Atraso. INSS. Despesa sem finalidade pública. Danos ao erário. Caracterização. 
Conhecer e dar provimento. O TCE/SC deu provimento em Recurso de Reconsideração 
interposto pelo Ministério Público de Contas para julgar irregulares com imputação de débito as 
contas relativas à tomada de contas especial, em razão de pagamento de juros por atraso no 
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, caracterizando despesas sem 
caráter público e estranhas à competência municipal e condenar os responsáveis ao pagamento 
das quantias discriminadas. Tratam os autos de Recurso de Reconsideração que concedeu 
provimento parcial para o recurso interposto pelo Ministério Público de Contas em face de 
Acórdão exarado em processo de Tomada de Contas Especial da Prefeitura de Caçador, que, 
inicialmente, julgou irregular as contas sem imputação de débito. Contudo, o Relator explicou 
que o Procurador de Contas contestou a deliberação exarada no processo TCE-02/02545121, 
pois considerou que houve irregularidades que caracterizam dano ao erário no montante de R$ 
241.272,27, no que tange ao pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento das 
contribuições previdenciárias devidas ao INSS, por caracterizar ofensa ao art. 4º c/c art. 12º, §1º, 
da Lei nº 4.320/1964. O Relator enumerou os processos apresentados pelo Procurador de Contas 
para sustentar o pedido, em deliberações do Tribunal de Contas: TCE-04/00030519, REC-
13/00294083, PCA-10/00257654, TCE-13/00292625 e REC-16/00138524, que entenderam 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1806
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2015
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1972
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
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http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2015
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/S%C3%9AMULA%20N%C2%BA%201.pdf
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http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0202545121
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0400030519
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300294083
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http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1000257654
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1300292625
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1600138524
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irregulares os pagamentos de juros e multa decorrentes de encargos de parcelamento de débito 
junto ao INSS. O Relator esclareceu que o Procurador de Contas sustentou que a tese apresentada 
no sentido de que o pagamento de juros e multas por atraso não caracterizaria dano, mas tão 
somente transferência de recursos entre entes de esferas de Governo, é dissonante com o 
estabelecido nos Prejulgados 573 e 784 do Tribunal de Contas. “Aduz que, segundo o princípio 
da unidade, previsto no art. 165, § 5º, da Constituição Federal e no art. 2º, da Lei Federal nº 
4.320/1964, cada esfera de governo deve possuir um único orçamento, não havendo, portanto, 
confusão entre as respectivas peças orçamentárias. E que ninguém prevê em leis orçamentárias 
um elemento de despesa, denominado juros e multas por atraso no cumprimento de obrigação, 
assim como não há previsão de receita decorrente de recebimento de juros e multas” comentou 
o Relator sobre as razões do Procurador de Contas. E ainda, “afirma [o MPTC] que a 
inadimplência gera distorções no fluxo orçamentário, podendo causar endividamento público, 
não sendo, portanto, vantajoso para nenhuma das partes. Cita o princípio da entidade, para o 
ente público, a autonomia e responsabilização pelo patrimônio a ele pertencente (Manual de 
Contabilidade aplicada ao Setor Público)” e “assevera que o dispêndio de recursos públicos para 
o pagamento de despesas estranhas à finalidade pública constitui violação ao princípio da 
eficiência e da economicidade”. Sobre o mérito, o Relator recordou que “as despesas atinentes 
aos recolhimentos das contribuições previdenciárias são permanentes e contínuas no âmbito da 
administração pública. São despesas previamente estimadas no orçamento público, tendo o 
gestor o dever de promover o pagamento tempestivo das obrigações, estando somente afastada 
a obrigação mediante a apresentação de provas contundentes acerca da insuficiência de caixa, na 
linha dos prejulgados deste Tribunal acima mencionados”. “Entendo que a conduta perpetrada 
de forma contumaz e injustificada, pressupõe má gestão, a qual se opõe aos princípios da 
eficiência e da economicidade, consagrados nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal/88”, 
complementou o Relator. Assim sendo, “restou perfeitamente demonstrado que o recorrido, 
assim como os demais gestores, tiveram participação na ação (ou omissão), uma vez que a 
existência do prejuízo foi atestada pela comprovação do pagamento extemporâneo da dívida 
fiscal, de forma parcelada, com a incidência de juros para o Ente Municipal”. Extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “O pagamento de juros decorrente do atraso no recolhimento de obrigações 
previdenciárias configura despesa sem caráter público e estranha à competência municipal, 
ensejando dano ao erário, passível de imputação de débito”. @REC-17/00187764, Informativo 
de Jurisprudência do TCESC nº 74, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.27 Recurso de Reexame. Aposentadoria especial. Professor. Funções de Magistério. 
Delimitação. Secretaria escolar. Aposentadoria negada. O TCE/SC manteve a decisão 
denegando o registro de aposentadoria de servidora da Prefeitura Municipal de Lages, ocupante 
do cargo de Professor, consubstanciado no ato nº 15.127, de 29/09/2015, considerado ilegal em 
razão da seguinte irregularidade: o tempo de serviço nas atividades de magistério de 24 anos, 8 
meses e 10 dias, insuficiente para embasar a aposentadoria especial de professor concedida, uma 
vez que a servidora trabalhou como Secretária Escolar (função meramente administrativa) por 5 
anos, 10 meses e 14 dias, em desacordo com o estabelecido no art. 201, §8º, da Constituição 
Federal e na Lei n. 9.394/1996, art. 67, §2º, introduzido pela Lei n. 11.301/2006. Trata-se de 
Recurso de Reexame proposto pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Lages-LAGES, em face da decisão proferida nos autos @APE-15/00664305, que denegou o 
registro de aposentadoria da servidora. Inicialmente, o Relator informou que, de acordo com o 
Recorrente, o tempo de trabalho da servidora aposentada no cargo de Secretária Escolar foi 
contado com amparo na Lei Municipal n. 3.665, de 8 de julho de 2009, que definiu os cargos e 
funções do Magistério do Município de Lages: “Lei nº 3563/2009 Art. 3º - Consideram-se como 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=573
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funções de magistério, conforme o disposto no artigo 1º, as seguintes atividades desde que 
exercidas nos locais definidos no artigo 2º desta lei: [...] V – Secretário Escolar”. O Relator 
também informou que o Recorrente mencionou a seu favor decisão do Tribunal de Justiça 
catarinense, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2006037366-4, de 07/10/2009. 
Contudo, o Relator destacou que a servidora, apesar de ter 30 anos, seis meses e 10 dias de serviço 
público, não completou o tempo exigido de 25 (vinte e cinco) anos de magistério para a 
aposentadoria especial, pois, de efetivo magistério, foi comprovado o tempo de 24 anos, 8 meses 
e 10 dias e “nos termos do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do art. 67, §2º da Lei nº 
9.394/1996, o tempo exercido como Secretária Escolar por 5 anos, 10 meses e 14 dias não pode 
ser considerado para fins de aposentadoria especial: art. 40, § 5º - Os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", 
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Mencionou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, artigo 67: “Os sistemas de ensino promoverão a 
valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos 
e dos planos de carreira do magistério público: [...] § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 
40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico”. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). O Relator também destacou 
jurisprudência do STF: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE 
ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DEDIREÇÃO, 
COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS 
ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO 
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo 
também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a 
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As 
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, 
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos 
os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de 
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta 
julgada parcialmente procedente,com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, 
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059DIVULG 26-03-2009 
PUBLIC 27-03-2009)”. Sobre a decisão favorável do Mandado de Segurança do TJSC, informado 
pelo Recorrente, o Relator destacou que ele foi concedido em 2009: “Em que pese este 
precedente do ano de 2009, como visto, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua 
jurisprudência em 2017 e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem inúmeras decisões recentes, 
reiterando a impossibilidade de considerar, para fins da aposentadoria especial de que trata o art. 
40, § 5º, da CF/88, o tempo de exercício da parte autora na função de responsável por Secretaria 
de Escola”. O Relator mencionou algumas decisões recentes do TJSC que reiteram a 
impossibilidade de considerar o tempo de exercício fora da função de professora, como 
secretária, para fins de aposentadoria especial: “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO. 
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APOSENTADORIA ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO IPREV. FUNÇÕES 
ADMINISTRATIVAS CONTIDAS NO ANEXO II DA DPRO N. 1/12/PGE/GAB. 
DEMANDANTE QUE ATUOU COMO ‘SECRETÁRIA’ E ‘RESPONSÁVEL POR 
SECRETARIA DE ESCOLA’. ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS QUE 
NÃO PODEMSER CONSIDERADAS COMO MAGISTÉRIO. PERÍODO QUE 
NÃODEVE SER COMPUTADO COMO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO DO STF, NO 
JULGAMENTO DA ADI N. 3.772/DF, RECLAMAÇÃO N. 17.426/DFE TEMA N. 965. 
EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0034519- 
69.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito 
Público, j. 30-07-2019)” e “FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. ORIENTAÇÃO DO STF. 
CONTEÚDO PEDAGÓGICO. PROFESSORA QUE ATUOU COMO ‘RESPONSÁVEL 
POR SECRETARIA’, ‘RESPONSÁVEL POR DIREÇÃO DE ESCOLA’, ‘SECRETÁRIA 
ESCOLAR’, BEM COMO ESTEVE EM ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO E EM 
READAPTAÇÃO. FUNÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO NO 
CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 
40, § 5º, CF, APENAS DOS PERÍODOS LABORADOS PELA AUTORA EM FUNÇÕES 
PREVISTAS NO ANEXO I DA DPRO N. 001/2012 - PGE/GAB OU QUANDO SE 
ENCONTRAVA EM ATRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO OU READAPTAÇÃO. (TJSC, 
Apelação Cível n. 0031562-95.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta 
Câmara de Direito Público, j. 07- 02-2019)”. Assim sendo, quanto à aposentadoria da servidora, 
o Relator negou provimento ao recurso, mas ressaltou a possibilidade de a servidora solicitar 
nova aposentadoria, tendo em vista ter 55 anos de idade e preencher os demais requisitos do art. 
6º da EC n. 41/2003: “I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, 
se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco 
anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”. Por fim, extrai-se da ementa 
do voto do Relator: “Recurso de Reexame. Aposentadoria especial. Professor. Funções de 
Magistério. Delimitação. Consideram-se funções de magistério, para fins de concessão de 
aposentadoria especial, em consonância com os arts. 40, §5º e 201, §8º, da Constituição Federal, 
não só o trabalho em sala de aula, mas também e tão-somente as funções de direção, coordenação 
e assessoramento pedagógico, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da ADI 3772. Estão em harmonia com esse posicionamento as 
disposições contidas no art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 e no Prejulgado n. 2036 deste Tribunal 
de Contas. Professor. Aposentadoria especial. Secretária Escolar. O exercício da atribuição de 
Secretária Escolar é tido como função meramente administrativa, como consequência o tempo 
de trabalho nessa atribuição não deve ser contado para a concessão de aposentadoria especial ao 
docente. Aposentadoria voluntária. Possibilidade. Servidor. Opção. Quando não for viável a 
concessão de aposentadoria especial, mas houver a possibilidade da concessão de outra 
modalidade de aposentadoria, como, por exemplo, a aposentadoria voluntária por idade e tempo 
de contribuição (art. 6º da EC nº 41/2003), cabe à Administração ofertar ao servidor a 
oportunidade de optar por essa solução”. @REC-18/00784616, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 74, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

4.28 Aposentadoria. Idade mínima. Tempo de contribuição. Tempo ficto. Tempo de serviço. 
É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente (tempo ficto) com o 
objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no art. 3º, inciso III, da 
EC 47/2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao tempo 
de serviço. Acórdão nº 8208/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2036
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800784616
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.29 Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Laudo. INSS. CLT. Certidão. 
Periculosidade. Penosidade. É permitida a contagem ponderada de tempo de serviço prestado 
em condições de risco, perigosas ou insalubres pelo servidor que exerceu, como celetista, no 
serviço público, atividades dessa natureza, em período anterior à vigência da Lei 8.112/1990. No 
entanto, quando se tratar de cargo de natureza eminentemente administrativa, a referida 
contagem somente é admitida quando houver a apresentação de certidão emitida pelo INSS ou, 
alternativamente, de laudo oficial que efetivamente comprove a existência de risco à integridade 
física do servidor ou a presença de agentes nocivos à sua saúde no local de trabalho. Acórdão nº 
8208/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.30 Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Irregularidade. Aposentadoria. Reforma (pessoal). 
Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do ato de 
aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício 
pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão nº 
8230/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.31 Ato sujeito a registro. Princípio da razoabilidade. Aposentadoria. Princípio da economia 
processual. Princípio da eficiência. Deve-se considerar legal o ato de aposentadoria cujo 
implemento de condições não se dera até a data de concessão, mas ocorreu antes da apreciação 
do ato pelo TCU, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, pois, se 
obrigado a retornar à atividade, o beneficiário pode requerer nova aposentadoria, sob o mesmo 
fundamento. Acórdão nº 7767/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.32 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A aplicação 
do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos financeiros 
de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível a situação 
fática do interessado ou insuportável o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra: i) à 
impossibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar tempo de serviço 
considerado ilegal; ii) à supressão dos meios de subsistência condigna; iii) ao estado de saúde do 
beneficiário; ou iv) à absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para 
aposentadoria. Acórdão nº 3032/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.33 Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal. É vedado o pagamento das 
vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração 
do cargo em comissão (“opção”, art. 2º da Lei 8.911/1994), aos servidores que implementaram 
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou 
o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Acórdão 
nº 8045/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.34 Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. Ação 
judicial. Repercussão geral. STF. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato 
de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 
sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 
Geral). Acórdão nº 7313/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

4.35  
 

4.36  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8911.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.37  

 

 

5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Determinação. Prorrogação de contrato. 
Direito subjetivo. Renovação de contrato. Não há ofensa ao devido processo legal, 
cerceamento de defesa ou prejuízo ao contraditório se o TCU não oferecer oportunidade de 
manifestação nos autos ao contratado no caso de decisão que obsta a renovação ou a prorrogação 
contratual, tendo em vista que não há direito subjetivo à prorrogação de contrato celebrado com 
o Poder Público, e sim mera expectativa de direito. Acórdão nº 7164/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 318, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.2 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Memorial. Instrução de processo. Relator. 
Poder discricionário. Após o término da fase de instrução, documentação entregue pelos 
responsáveis tem natureza jurídica de memorial (art. 160, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do 
TCU) e, ainda que contenha argumentos inéditos aos autos, não vincula a formação de juízo do 
relator, podendo este até mesmo não autorizar sua juntada ao processo. Não existe na 
processualística do Tribunal etapa de contestação da instrução da unidade técnica e tampouco 
fase processual de réplica do parecer do Ministério Público. Acórdão nº 7339/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 319, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

5.3 Recurso de Revista. Prescrição da pretensão executória do débito imposto pela 
Resolução nº 4461/95. Precedentes. Longo decurso de tempo decorrido desde a decisão 
deste Tribunal e a retomada dos procedimentos para a execução. Princípio da segurança 
jurídica. Aplicação. Não provimento do recurso. Consultando o Sistema de Trâmites, 
constato que o feito permaneceu inerte entre 20/6/1995 a 6/10/2015, isto é, por mais de 10 
(dez) anos, quando a então Diretoria de Execuções emitiu a Informação n° 6.482/15, peça 12. 
Em consulta à jurisprudência deste Tribunal, verifico a existência de decisões recentes no sentido 
de se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executória, notadamente quando se verifica 
a inércia da Administração, como se observa do Acórdão 4.659/16 - Tribunal Pleno e do Acórdão 
n° 1/19 - Primeira Câmara. Ressalte-se que, no presente caso, não se discute a prescrição da 
responsabilização pelo dano ao erário de que trata o art. 37, § 5º da Constituição Federal, atividade 
essa própria do controle externo exercido por este Tribunal de Contas, mas a prescrição da 
pretensão executória, isto é, aquela decorrente da inércia da Administração na cobrança da dívida 
então constituída com a edição da decisão condenatória deste Tribunal, haja vista que não foram 
praticados, no intervalo de tempo de 20/6/1995 a 6/10/2015, quaisquer atos pertinentes à 
execução da dívida. Em que pese a discussão quanto à imprescritibilidade do dano ao erário, o 
longo decurso de tempo decorrido para iniciar-se a cobrança da dívida, uma vez regularmente 
constituída, impõe a necessidade de se reconhecer a estabilidade das situações de fato que há 
muito se consolidaram, fazendo incidir o princípio da segurança jurídica. Diante disso, impõe-se 
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em face dos valores apurados pela 
decisão contida no Acórdão nº 4461/95 - Tribunal Pleno (peça 10). Por fim, ressalto que, no 
decorrer da presente instrução processual, foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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nos autos de recurso extraordinário nº 636.886, em 17/04/2020, fixando a tese de que "É 
prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (tema 899). 
Portanto, ainda por este viés, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão do 
Acórdão nº 3086/16 - Primeira Câmara pelo encerramento do processo nº 31.125/94, diante da 
prescrição da pretensão executória do débito imposto pelo Acórdão nº 4461/95 - Pleno. Processo 
nº 609247/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 79, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-
2020/329580/area/242 

5.4 Ato jurídico perfeito e retroatividade de índices de atualização de preços. Em conclusão 
de julgamento, o Plenário, por maioria, julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI), ajuizada em face do art. 26 da Lei 8.177/1991, que determina que as operações de crédito 
rural, contratadas junto a instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos à vista e 
com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sejam atualizadas pela 
Taxa Referencial de Juros (TR) (Informativo 934). O Tribunal entendeu que o dispositivo 
impugnado, ao permitir a incidência da TR em substituição ao IPC nos contratos celebrados 
antes do início de sua vigência, se afigura incompatível com a garantia fundamental de proteção 
ao ato jurídico perfeito, previsto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal (CF) (1). 
Observou, ademais, que o fato de o Banco Central do Brasil (BCB) ter admitido não aplicar o 
dispositivo retroativamente, e de a Advocacia-Geral da União ter-se manifestado pela 
inconstitucionalidade da aplicação retroativa da norma não implicam na prejudicialidade da ADI. 
Vencido o ministro Roberto Barroso, que considerou que a revisão judicial de índices de correção 
monetária editados pelo legislador requer uma postura de autocontenção judicial, seja em respeito 
à investidura popular que caracteriza o Poder Legislativo, seja em respeito à complexidade técnica 
inerente ao tema. Isso porque o Poder Judiciário não tem capacidade institucional para avaliar os 
efeitos de eventuais mudanças dos índices de correção monetária na economia. O ministro 
ponderou, ainda, que, ao utilizar a TR como critério de correção, o legislador curvou-se à 
dinâmica do mercado, o que constitui uma escolha que a ele cabe e que se mostra legítima. Como 
decidido na ADI 493, a TR reflete, com propriedade, a dinâmica presente no mercado do 
dinheiro e as suas peculiaridades, sendo muito mais apropriada para a operação de crédito rural 
do que qualquer índice de preços que mensure o fenômeno inflacionário. É razoável que se exija 
do Estado a correção de suas dívidas por índice oficial de preços, uma vez que o sistema de 
pagamento por precatórios é obrigatório e regulamenta a forma de pagamento dos débitos da 
Fazenda com seus cidadãos. No entanto, a situação é distinta em operações de crédito rural, nas 
quais as partes, voluntariamente, aderem às condições de financiamento impostas pela lei e 
demais regulações dos órgãos administrativos, como o BCB. ADI 3005/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 984, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp 

5.5 Precatório: juros de mora e período compreendido entre a data da expedição e o efetivo 
pagamento. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros 
de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Com base nesse entendimento, o Plenário, 
por maioria, deu provimento a embargos de divergência para, reformando o acórdão embargado, 
dar provimento ao recurso extraordinário. O colegiado afirmou que não incidem juros de mora 
no período compreendido entre a data da expedição do precatório e seu efetivo pagamento, desde 
que realizado no prazo estipulado constitucionalmente. Esclareceu, ademais, que a tese foi 
enunciada no Verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencidos 
os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber que negaram provimento aos embargos 
de divergência. O ministro Marco Aurélio pontuou que a Constituição é explícita ao revelar que, 
muito embora se tenha o prazo dilatado de 18 meses para a liquidação do débito, esse débito 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-79-2020/329580/area/242
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo934.htm
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp
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deve ser satisfeito tal como se contém, ou seja, atualizado, para não ser diminuído pelos efeitos 
da inflação, e também acrescido dos juros da mora. RE 594892 AgR-EDv/RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 984, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp 

5.6 Processual. Princípio da adstrição ou congruência. Aplicação no Tribunal de Contas. 
Princípio da Oficialidade. Não se aplica o princípio da adstrição (art. 492, caput, Código de 
Processo Civil) às decisões que o Tribunal de Contas profere, em razão da natureza 
epistemológica das matérias que analisa. O princípio da adstrição ou congruência tem sua 
aplicabilidade destinada às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, cuja atuação está limitada 
pela provocação das partes.  2. Em razão da natureza jurídico-administrativa dos processos de 
competência dos Tribunais de Contas, aplica-se o princípio da oficialidade, que atribui sempre a 
movimentação do processo, ainda que instaurado por provocação do particular, pois, uma vez 
iniciado, passa a pertencer ao Poder Público.  3. Ao se conjugar a competência constitucional dos 
tribunais de contas para realizar inspeções e auditorias mediante iniciativa própria (art. 71, IV) 
com o princípio da oficialidade, denota-se a incompatibilidade do princípio da adstrição com as 
Cortes de Contas, visto que este princípio visa a garantir a inércia, característica pertencente tão 
somente aos órgãos do Poder Judiciário. Acórdão nº 175/2020, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf 

5.7 Processual. Prova testemunhal. Processos de controle externo. Aplicação do CPC. 
A produção de prova testemunhal é incompatível com os processos de controle externo, sendo 
que o Tribunal de Contas se pronuncia apenas com base em provas documentais. 2. A aplicação 
subsidiária do CPC no âmbito do Tribunal de Contas não ocorre automaticamente em todo e 
qualquer caso de “omissão” regimental, pois pressupõe uma verificação da compatibilidade dos 
preceitos processuais civis com os processos de fiscalização. Acórdão nº 134/2020-TP, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf.  

5.8 Processual. Representação. Arquivamento de processo. Anulação de certame licitatório. 
A anulação, de ofício, de certame licitatório pela Administração, não é causa suficiente para 
arquivamento de respectivo processo de representação no âmbito do Tribunal de Contas, em que 
se apura possíveis fatos irregulares do certame, visto que a procedência da representação possui 
caráter pedagógico, com a finalidade de se evitar a reiteração da prática de atos administrativos 
contrários à legislação, sobretudo aqueles que podem onerar consideravelmente ou mesmo lesar 
o patrimônio público. Apesar da necessária procedência do processo de representação, a fim de 
instruir o administrador público a evitar reiterados erros, não é razoável a aplicação de multa 
regimental aos responsáveis por irregularidades no certame analisado, quando anulado de ofício 
pela parte representada em tempo hábil e não ter causado lesão aos princípios administrativos ou 
dano ao erário. Acórdão nº 146/2020-TP, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, 
disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf.  

5.9 Processual. Representação. Revogação ou anulação de certame licitatório. Perda do 
objeto. A revogação ou anulação de certame licitatório pela Administração não implica em perda 
automática do objeto de processo de representação que aprecia tal licitação no Tribunal de 
Contas, devendo-se ater às peculiaridades do caso concreto. 2. Sempre que um pronunciamento 
meritório se revelar útil para consagrar a função corretiva ou pedagógica do Tribunal de Contas, 
o interesse público existente na declaração do melhor direito aplicável justificará a existência de 
interesse processual, sendo lícito o prosseguimento processual.  3. Justifica-se a análise meritória 
de processos de fiscalização perante o tribunal de contas pela sua natureza, notadamente a sua 

http://www.stf.jus.br/portal/informativo/pesquisarInformativo.asp
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
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função corretiva, cuja finalidade é contribuir para o aprimoramento da gestão pública por meio 
de emissão de determinações e recomendações, bem assim pela fixação de prazo para adoção de 
providências e sustação de atos irregulares, evitando a reiteração de condutas com vícios 
idênticos. Acórdão nº 149/2020-TP, Informativo de Jurisprudência do TCEMT nº 66, disponível 
em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf.  

5.10 Precatório ou RPV federais. Cancelamento. Art. 2º da Lei nº 13.463/2017. Pretensão de 
nova expedição. Prescritibilidade. Inicialmente, estabelecem, respectivamente, os arts. 2º e 3º 
da Lei n. 13.463/2017: "Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos 
valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em 
instituição financeira oficial", "cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 
requisitório, a requerimento do credor". A pretensão de expedição de novo precatório ou nova 
RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei n. 13.463/2017, não é imprescritível. O 
direito do credor de que seja expedido novo precatório ou nova RPV começa a existir na data 
em que houve o cancelamento do precatório ou RPV cujos valores, embora depositados, não 
tenham sido levantados. No momento em que ocorre a violação de um direito, considera-se 
nascida a ação para postulá-lo judicialmente e, consequentemente, aplicando-se a teoria da actio 
nata, tem início a fluência do prazo prescricional. REsp 1.859.409 RN, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 675, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/  

5.11 Razões de Defesa. Faculdade. Não Atendimento. Multa descabida. Revelia. A 
apresentação de razões de defesa corresponde a uma faculdade, não havendo razões jurídicas 
para aplicação de multa fundamentada no suposto não atendimento à decisão que determina a 
sua notificação. A não apresentação de razões de defesa acarreta consequências no processo, 
dentre elas a revelia e a presunção de veracidade dos fatos questionados, ambas diversas daquela 
noticiada pelo órgão de instrução. Processo nº 214.300-5/14, Boletim de Jurisprudência do TCU 
Nº 4, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

5.12 Recurso de Reconsideração. Provimento Parcial. Tomada de Contas Convênio. 
Prescrição da Pretensão Punitiva. Inocorrência. Ausência de Dano. Quando se analisa a 
totalidade dos autos é possível aferir a existência de liame causal entre o recurso público liberado 
e sua respectiva aplicação, tal como se constata da inquirição conjunta do relatório de 
acompanhamento e fiscalização (fls. 31/34 dos autos originais), que aferiu a efetiva aquisição do 
material voltado ao fomento da atividade apícola, além da correspondência cronológica entre a 
retirada do valor de R$4.924,00, ocorrida em 05/2010 (fls. 28), e as aquisições realizadas pelas 
notas fiscais juntadas, ambas ocorridas em maio de 2010 (fls. 24 e 26). De mais a mais, as notas 
fiscais somadas possuem perfeita correspondência com o valor sacado da conta específica. 2. No 
que tange ao apontamento da prescrição da pretensão punitiva, como apontado pelo Parquet de 
Contas, deve-se ressaltar que a autuação dos autos originais ocorreu em 23/09/2013, sendo que 
a primeira citação válida para apresentação de manifestação defensiva do interessado ocorreu em 
21/10/2015 (fls. 40/41 dos autos originais). Portanto, ainda não transcorrido o lapso temporal 
de 05 (cinco) anos que fulminaria a pretensão punitiva estatal, como disposto na Lei n° 9.873 de 
23 de novembro de 1999, aplicada por esta Corte de Controle em sua remansosa jurisprudência. 
Acórdão nº 60.057/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.13 Recurso de Reconsideração. Laudo de execução física do objeto. Emissão 
extemporânea. Conhecimento e não provimento. 1. Responsabilidade pela elaboração do 
Laudo de Fiscalização compete ao Secretário, cuja gestão coincida com o término do Convênio 
a ser fiscalizado; 2. Cabe à autoridade delegante a fiscalização dos atos de seus subordinados, 
diante da culpa in eligendo e da culpa vigilando. Acórdão nº 60.118/20, Informativo de 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097763/BJ066_JUN_2020.pdf
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
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Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.14 Pedido de Rescisão. Tempestividade. Pressupostos de admissibilidade atendidos. 
Violação literal de dispositivos de lei. Ofensas aos princípios do contraditório e ampla 
defesa. Citação encaminhada a endereço incorreto. Nulidade parcial do julgamento. 1. 
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o pedido de rescisão deverá ser conhecido; 2. A 
invalidade de citação constitui vício transrescisório que viola diretamente os princípios do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa e que não se convalida nem mesmo com o 
transcurso do prazo de 02 (dois) anos para a interposição do pedido de rescisão; 3. Pedido de 
Rescisão conhecido e provido parcialmente. Acórdão nº 60.119/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.15 Pedido de Rescisão. Tutela Cautelar. Efeito suspensivo. Periculum in mora. Fumus boni 
iuris. Presentes. Acórdão 58.272. Efeito suspensivo concedido. Demonstrado por parte do 
requerente que o direito invocado aparenta ser verdadeiro, plausível ou verossímil, posto questão 
evidenciados nos autos o fummus boni iuris e o periculum in mora, deve ser concedido a tutela 
cautelar, em sede de liminar, para estabelecer a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 58.272/2018, 
até o julgamento definitivo da matéria. Acórdão nº 60.146/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 8, disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-
jurisprudencia 

5.16 Tomada de Contas. Convênio. Omissão do dever de prestar contas. Irregularidade. Não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados. Débito. Multas. 
Prescrição da Pretensão Punitiva. Intercorrente. Analogia com a Lei nº 9.873/99. Baixa 
materialidade.  1. A ausência da prestação de contas, conjugada à inexistência nos autos de 
suporte probatório do emprego dos recursos conveniais resulta na presunção de dano ao erário 
e, por conseguinte, torna exigível o ressarcimento da quantia repassada. 2. A jurisprudência desta 
Corte de Contas orientou-se no sentido da utilização, por analogia, da regulamentação da Lei n. 
9.873/99, para reger a competência sancionatória deste Tribunal de Contas, conforme deliberado 
nos acórdãos n. 58.818/2019 e n. 59.729/2019. 3. Incide a prescrição intercorrente no processo 
paralisado por mais de três anos no âmbito deste Tribunal, consoante estabelecido no § 1º, art. 
1º, da Lei n. 9.873/99. 4. A baixa materialidade e o transcurso de longo lapso temporal desde o 
término da vigência do convênio podem, no caso concreto, por racionalidade administrativa e 
economia processual, tornar inoportuna a reabertura da instrução para perquirir eventual 
responsabilização solidária. 5. Contas irregulares, com imputação de débito.  Acórdão nº 
60.158/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.17 Recurso de reconsideração. Tomada de Contas. Regularidade com ressalva. 1. Avaliado 
processo de tomada de contas que reúna elementos probatórios apresentados pelo responsável 
que comprove a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, pode ensejar à ressalva nos 
termos regimentais, com a aplicação da multa ao mesmo pela instauração da respectiva Tomada 
de Contas. 2. Decisão “a quo” mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. Acórdão nº 
60.234/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.18 Reversão. Ausência de registro da reforma pretérita. Extinção do feito sem julgamento 
do mérito. O Tribunal de Contas do estado se posiciona pela possibilidade de análise da 
legalidade dos atos de reversão, conforme jurisprudência dos Acórdãos nº. 58.393 e nº. 60.077. 
2. No caso da extinção do feito sem julgamento de mérito do ato originário, obsta-se a análise da 
reversão sob esta sistemática, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito. Acórdão 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
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nº 60.255/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.19 Representação. Pedido de medida cautelar. SEDEME. Comissão de Política de 
Desenvolvimento Socioeconômico. SEFA. Procedimentos adotados na concessão de 
benefícios fiscais e financeiros. Pressupostos para a concessão da cautelar requerida não 
estão configurados nos autos. 1. No âmbito do controle externo efetuado pelos Tribunais de 
Contas, a jurisprudência tem entendido que para a concessão de medida cautelar devem estar 
presentes essencialmente dois requisitos, quais sejam: a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) 
e o perigo da demora (periculum in mora). 2. No que se refere à fumaça do bom direito, numa 
análise preliminar e não exauriente, entende-se não haver deficiências perceptíveis no 
desempenho e na transparência do sistema de renúncia de receitas efetuado pelo Estado do Pará. 
3. Quanto ao perigo da demora, não se vislumbra a sua presença no caso em exame, pois inexiste 
risco de manifesto prejuízo ao interesse público e de ineficácia da futura decisão de mérito que 
justifique a concessão de cautelar. 4. No que se refere à ausência do periculum in mora reverso, 
considera-se como não satisfeito, haja vista que a intervenção na gestão de forma precária pode 
impactar de forma negativa um sistema complexo que engloba a integração de vários órgãos para 
o seu perfeito funcionamento. 5. Sobre o requerimento da Alunorte de arquivamento desta 
Representação no tocante à empresa, indefiro o mesmo, tendo em vista a paridade de tratamento 
quanto ao exercício do contraditório de que trata os artigos 7, 9 e 10 do Código de Processo 
Civil, buscando assegurar, assim, que a Representada não seja surpreendia por uma decisão de 
mérito que pode vim a afetá-la. 6. Indeferimento da medida cautelar. 7. Prosseguimento da 
instrução processual. Acórdão nº 19.172/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, 
disponível em: https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.20 Prestação de contas. Convênio. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão punitiva. 
Ocorrência. Ausência de cotação prévia de preços. Grave infração à norma legal. Nexo 
causal parcial entre recursos conveniais e despesas. Irregularidade das contas. Débito 
parcial. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará está sujeita à prescrição 
quinquenal. 2. A ausência de cotação prévia de preços nas contratações das entidades privadas 
sem fins lucrativos configura grave infração à norma legal capaz, por si só, de gerar a 
irregularidade das contas. 3. A impossibilidade de se aferir, na totalidade, a pertinência das 
despesas incorridas com a execução do objeto conveniado enseja a reprovação das contas, com 
a glosa dos respectivos valores. 4. Contas irregulares, com glosa parcial de valores. Acórdão nº 
60.414/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.21 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Julgamento regular. Alegações 
recursais pela irregularidade. Ausência de comprovação da execução do objeto e nexo de 
causalidade.  Contrarrazões. Preliminar.  Nulidade pela ausência de intimação do agravo. 
Preliminar. Nulidade pela ausência de intimação do agravo. Preliminar acolhida. 
Declaração de nulidade. 1. A intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de 
validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (REsp 1148296/SP, Corte Especial, julgado 
em 01/09/2010, DJe 28/09/2010). 2. O artigo 9° do novo Código de Processo Civil 
expressamente estabelece que não se profere decisão contra a parte “sem que ela seja previamente 
ouvida”, ressalvadas as exceções previstas no parágrafo único do mesmo artigo (tutela provisória 
de urgência; hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, II e III; decisão liminar 
proferida no procedimento monitório). 3. É presumível o prejuízo causado pela decisão que 
provê agravo regimental, e acolhe recurso de reconsideração anteriormente rejeitado por 
intempestividade, sem a prévia oitiva da parte contrária. 4. Nulidade declarada. Acórdão nº 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
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60.487/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 8, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia 

5.22 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Defensor constituído. Advogado. Opção. 
A ausência de representação da parte por advogado legalmente constituído não configura 
cerceamento de defesa, uma vez que, nos processos de controle externo, a constituição de 
advogado não é obrigatória, mas facultativa, sendo inaplicável o art. 103 da Lei 13.105/2015 
(Código de Processo Civil).Acórdão nº 8012/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 321, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

5.23 Embargos de Declaração. Causas de oponibilidade. Ausência do nome do procurador na 
publicação da pauta de julgamento. Nulidade verificada. O TCE/SC anulou decisão 
proferida nos autos do processo @REC-19/00615026, e, no mérito, deu provimento ao 
Embargo de Declaração apresentado, atribuindo efeitos infringentes para declarar a nulidade dos 
atos processuais praticados a partir da publicação da pauta com ausência do nome do procurador, 
incluindo na nulidade a própria publicação da pauta e o acórdão embargado. Trata-se de 
Embargos de Declaração interposto pelo Diretor da Agência de Desenvolvimento Regional de 
Laguna, em virtude omissão pela ausência de notificação dos procuradores do requerido acerca 
da pauta de julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o nome do procurador do 
Embargante não foi publicado na pauta de julgamento do processo, ou seja, “não constou na 
referida pauta, fato que configura inegável omissão e nulidade dos atos subsequentes, ante o 
descumprimento dos artigos 37 e seguintes do Regimento Interno, bem como o art. 249 da norma 
regimental”, de acordo com o Relator. Para o Relator, “verificada a falha processual referente a 
publicação da pauta, são nulos os atos praticados a partir de então, o que abrange o acórdão 
embargado, havendo necessidade de dar provimento aos Embargos de Declaração atribuindo 
efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do processo a partir da publicação da pauta”.  
Extrai-se da ementa do voto do Relator: “ocorre nulidade processual, a partir da publicação da 

pauta de julgamentos, quando dela não conste o nome do procurador constituído nos autos, por 

violação ao art. 249, § 1º, do Regimento Interno do TCE-SC". @REC-19/00923278, Informativo 

de Jurisprudência do TCESC Nº 74, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

5.24 Recurso. Pagamento superveniente. Aceitação tácita da decisão. Ato de 

incompatibilidade com recurso. Lei Complementar nº 588/2013. Multas. Incidência da 

regra de transição. Fluência do prazo. Baixa das multas. Danos ao erário. 

Inaplicabilidade. O TCE/SC não conheceu do recurso de uma das partes “tendo em vista que 

o pagamento da multa imposta ao recorrente torna prejudicada a análise do mérito, pela 

superveniente aceitação dos termos da Decisão imposta”, reconheceu a ocorrência de prejudicial 

de mérito da Lei Complementar 588/2013 em relação a multas aplicadas aos demais recorrentes, 

ratificou itens e cancelou parte dos débitos. Trata-se de Recurso de Reconsideração apresentado 

pelo ex-Prefeito Municipal de Laguna, pelo Ex-Presidente da Fundação Lagunense de Cultura e 

Presidente da Fundação Anita Garibaldi contra decisão proferida nos autos @TCE-

04/05578636, com imputação de débito e multa imposta aos Recorrentes. Inicialmente, o Relator 

destacou que, ao analisar os autos do processo originário, verificou que após obter o benefício 

de parcelamento das multas imputadas, um dos Recorrente realizou o pagamento e obteve a 

quitação de sua responsabilidade. Para o Relator, “o pagamento da multa caracteriza aceitação 

tácita da decisão imposta, o que configura ato incompatível com a vontade de recorrer. A 

consequência é a negativa do seguimento do processo em relação ao recorrente que realizou o 

pagamento, por falta de interesse recursal”. O Relator informou que os recorrentes levantaram a 

https://www.tce.pa.gov.br/index.php/jurisdicionado/boletins-de-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900615026
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900923278
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0405578636
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=0405578636
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prejudicial da "prescrição", e requereram a baixa da responsabilidade, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no art. 2 1 inciso 1, da Lei Complementar (estadual) n. 588/2013. Para o 

Relator, no tocante às multas, “a Lei Complementar n. 588/2013 instituiu o prazo de 5 anos para 

análise e julgamento dos processos administrativos sujeitos à jurisdição do Tribunal. A regra de 

transição prevista no art. 2 1 é aplicável às situações que, em razão da novidade da norma não 

mais poderiam ser objeto de aplicação de multa. A fluência do prazo estabelecido na Lei configura 

prejudicial de mérito e impõe a baixa das multas cominadas”. Já no tocante ao dano ao erário, “a 

responsabilização por danos causados ao erário não se sujeita ao prazo estabelecido pela Lei 

Complementar n. 588/2013”. Os Recorrentes também mencionaram a prescrição decenal 

estabelecida pelo Código Civil. O Relator explicou que “a prescrição decenal estabelecida pelo 

Código Civil não se confunde com o prazo para análise e julgamento do processo estabelecido 

pela Lei Complementar n. 588/2013. O Código Civil estabeleceu um lapso temporal de natureza 

prescricional dentro do qual é possível perquirir uma pretensão em face de ilícitos praticados, que 

tem início na data da ocorrência dos fatos. A Lei Complementar n. 588/2013, por sua vez, 

estabeleceu um prazo para a finalização dos processos iniciados no âmbito da Corte de Contas, 

que passa a fluir a partir da citação ou, se mais recente, com a extinção do mandato ou exoneração 

do cargo do agente”. Os Recorrentes ainda arguiram a Uniformização de Jurisprudência na sua 

defesa, contudo o Relator informou que a “Uniformização da Jurisprudência visa superar 

divergências entre deliberações emitidas pelos órgãos colegiados do Tribunal de Contas por 

ocasião da apreciação ou julgamento de processos de fiscalização que trataram da mesma matéria. 

A aplicação do prazo prescricional do Código Civil ocorre em momento diverso da incidência 

do prazo da Lei Complementar n. 588/2013. Pela análise dos processos elencados como aptos a 

ensejar uniformização de jurisprudência, verifica-se que não há divergências entre os 

posicionamentos adotados pelo Tribunal de Contas acerca da matéria, razão pela qual, não há 

que se falar em necessidade de uniformização”. Por fim, quanto ao mérito, o Relator analisou e 

separou os débitos e, nos casos relativos à ausência de notas fiscais em prestações de contas, 

optou pela manutenção da irregularidade, pois “a comprovação de que as prestações de contas 

existiram não afasta o débito decorrente da irregularidade referente à ausência de notas fiscais na 

prestação de contas”. Quanto aos casos nos quais havia prova da inexistência de prestação de 

contas, o Relator entendeu que “a comprovação pelos responsáveis de prestações de contas 

relativas a convênios foram apresentadas à municipalidade tem o condão de afastar a imputação 

de débito em virtude da sua alegada ausência”. @REC-15/00073102, Informativo de 

Jurisprudência do TCESC Nº 74, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

5.25 Ato sujeito a registro. Ato Complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. Ação 

judicial. Repercussão geral. STF. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato 

de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 

sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 

Geral). Acórdão nº 7313/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 81, disponível em: 

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

Servidores responsáveis pela organização: 
Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 
Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500073102
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1500073102
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Goiânia | 1º de julho a 31 de outubro de 2020 | n. 16 

 

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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
 
1.1.1 Licitação. Participação Restrição. Entidade sem fins lucrativos. Vedação. Oscip.  
1.1.2 Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Impedimento. Contratação. Abrangência. 

Empresa estatal.  
1.1.3 Licitação. Pregão. Intenção de recurso. Admissibilidade. Mérito. Antecipação.  
1.1.4 Convênio. Sistema S. Prestação de Contas. Patrocínio. Obrigatoriedade.  
1.1.5 Contrato administrativo. Formalização do contrato. Contrato verbal. Vigência. 

Extinção.  
1.1.6 Denúncia. Município. Irregularidade na contratação de empresa pertencente a 

cônjuge vereador. Precedente desta Corte de Contas. Conveniência de membros da 
Comissão de Licitação. Não comprovação. Pela improcedência e encerramento do 
feito.  

1.1.7 A comprovação da consagração do artista, contratado mediante inexigibilidade, 
perante a crítica especializada e/ou opinião pública, far-se-á mediante averiguação 
de elementos que compõem o seu histórico de trabalho, tais como a regularidade 
dos shows significativos apresentados.  

1.1.8 A preferência em favor do pregão eletrônico, estabelecida no caput do art. 2º do 
Decreto Estadual nº 44.786/08, deve ceder quando as circunstâncias fáticas 
indicarem que a modalidade presencial é mais vantajosa para a Administração e 
melhor atende ao interesse público.  

1.1.9 Representação da Lei nº 8.666/93 – Ausência de cumprimento de contrato – 
Serviços essenciais, que não podem ser suspensos  - Monocraticamente deferida 
cautelar determinando o cumprimento do contrato – Homologação da cautelar.  

1.1.10 O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que 
expressem a composição de todos os custos unitários, sob pena de afronta ao artigo 
7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/1993. 
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1.1.11 A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas  
alcança somente as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse  Público (Oscip), participantes nessa condição.  

1.1.12 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.  

1.1.13 È irregular a utilização de ata de registro de preços para contratação de empresa que 
foi, por decisão transitada em julgado, declarada inidônea pelo TCU (art. 46 da Lei 
nº 8.443/1992) durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou de 

atender aos requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. A penalidade 
acarreta o cancelamento do registro do fornecedor inidôneo.  

1.1.14 No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de 
recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos processuais 
(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, 
antecipadamente, no mérito da questão. 

1.1.15 O serviço de produção gráfica com vistas à realização do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) enquadra-se como serviço de natureza contínua (art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93), uma vez que reúne os requisitos da essencialidade, 
execução de forma contínua, longa duração e possibilidade de o fracionamento 
anula prejudicar a sua execução.  

1.1.16 Pregão eletrônico. Opção  discricionária. Devida fundamentação.  
1.1.17 Licitação. Objeto divisível. Adjudicação por item. Princípio da competitividade. 

Preço global. Limitação.  
1.1.18 Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Encargos sociais. 

Encargos trabalhistas. Folha de pagamento. Desoneração. Revisão contratual. 
Obrigatoriedade.  

1.1.19 Responsabilidade. Licitação. Registro de preços. Ata de registro de preços. 
Declaração de idoneidade. Contratação. Vedação. 

1.1.20 Contrato administrativo. Prorrogação de contrato. Serviços contínuos. Exame 
nacional do ensino médio. Requisito.  

1.1.21 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. 
Sanção administrativa.  

1.1.22 A exigência de amostra de todos os licitantes pode impor ônus excessivo, encarecer 
o custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais 
interessados. 

1.1.23 Prestação de serviço. Irregularidade. Vedação ao enriquecimento indevido.  
1.1.24 Edital de concorrência internacional. Parque Urano e Marina no Município de 

Florianópolis. Complexidade do objeto. Lei 8987/1995. Aplicação. Legalidade 
condicionada à inclusão de cláusula contratual e apresentação posterior do fluxo de 
caixa.  

1.1.25 Representação. Licitação. Prestação de serviços. Pneus. Registro de preço. 
Limitação geográfica. Subcontratação sem licitação. Procedente. Determinação.  

1.1.26 Denúncia. Edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – 
Irregularidades – Aquisições de usina de micropavimentação.  
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1.1.27 Abrangência da sanção de impedimento de contratar e licitar temporariamente com 
a Administração Pública disposta no art. 7º da Lei do Pregão.  

1.1.28 Representação da Lei nº 8.666/93. Deferimento de medida cautelar para o fim de 
suspender o pregão eletrônico nº 29/2020, do Município, no estado em que se 
encontra. Homologação.  

1.1.29 Representação da Lei nº 8.666/93. Pela procedência e aplicação das sanções 
pecuniárias.  

1.1.30 Consulta. Possibilidade da Administração contratar empresa para locação de 
luminárias de LED e dos materiais e serviços para sua instalação e manutenção. 
Cabimento da modalidade pregão. Manifestações uniformes. Viabilidade da 
contratação e uso do pregão, desde que atendidos requisitos.   

1.1.31 Licitação. Proposta. Composição. Atividade econômica. Categoria profissional. 
Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho.  

1.1.32 Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Matriz de risco. Empreitada por 
preço global.  

1.1.33 Licitação. Empresa Estatal. Edital de Licitação. Obras e serviços de engenharia. 
Orçamento estimativo. SINAPI.SINCRO. 

1.1.34 Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade.  
1.1.35 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Fiança bancária. 

Instituição financeira. Banco Central do Brasil. Autorização.  
1.1.36 Responsabilidade. Culpa Parecerista. Parecer jurídico. Contrato administrativo. 

Reajuste. Erro grosseiro 
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Admissão de pessoal. Teste seletivo para contratação temporária de professores 
universitários destinada a suprir a falta de servidores efetivos. Regularidade. 
Registro com expedição de recomendações.    

1.2.2. Tomada de contas extraordinária. Comunicação de irregularidade. Pagamento de 
adicional por tempo de serviço e licença prêmio indenizada aos ocupantes de cargos 
em comissão. Alteração da legislação durante a instrução processual. Irregularidade 
das contas, sem aplicação, de sanções conforme precedentes.   

1.2.3. Consulta. Secretários municipais. Reconhecimento de permissivo constitucional 
para a instituição de 13º subsídio. Inexistência de imposição constitucional da 
aplicação do princípio da anterioridade na fixação de subsídios de Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Secretários. Divergência na regulamentação constitucional que trata da 
fixação de subsídios de vereadores da regulamentação quanto aos demais agentes 
políticos. Complementação ao que foi estabelecido nos Acórdãos  nº 4529/17-STP 
e 2989/19-ST, que trataram de tema correlato com força normativa e efeito 
vinculante.  

1.2.4. Tomada de Contas Extraordinária. Universidade Estadual. Alta quantidade de 
horas extras. Irregularidade no Portal da Transparência. Saneamento. Pela 
regularidade das contas com ressalva.   

1.2.5. Não é possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços 
inerentes à categoria funcional abrangida  pelo plano de cargos da autarquia, 
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quando não se trate  de cargos extintos ou não haja previsão legal contrária, mesmo 
que existam postos vagos.  

1.2.6. Despesa com pessoal. Limite da LRF. Adequação. Comprovação por período. 
Infração por período isolado.  

1.2.7. Bombeiros e Policiais militares. Gratificação de regime especial. Tempo de serviço 
efetivo.  

1.2.8. Recurso de Reconsideração. Saúde. Serviços Hospitalares. Fundação Hospitalar. 
Servidores Públicos. Sobreaviso. Pagamento. Princípio da legalidade. Prescrição. 
Não-incidência.  

1.2.9. Impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a credenciados da 
saúde.  

1.2.10. TCMGO e MPC/TCMGO expedem a Recomendação Conjunta nº 05, pela 
possibilidade de se instituir, por lei, benefício aos prestadores de serviço de saúde  
credenciados durante a pandemia da COVID-19.  

1.2.11. Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Incorporação. Plano 
econômico.  

1.2.12. Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Vencimentos. Base de cálculo.  
1.2.13. Jornada de trabalho. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de horário. 

Prejuízo. Exercício do cargo. Limite máximo.  
1.2.14. Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição Federal de 

Ensino.  
1.2.15. Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário.  
1.2.16. Atribuição do cargo em comissão e função de direção, chefia e assessoramento 

 
1.3 Fiscalização e Controle  

 
1.3.1 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Sobreposição de penas. Limite. 

Declaração de idoneidade.  
1.3.2 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Solidariedade. Agente público. 

Ausência.  
1.3.3 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Contar ordinárias. Processo conexo. 

Princípio do nos bis in idem.  
1.3.4 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Extinção. Julgamento de contas. 

Débito. Multa.  
1.3.5 Pedido de certidão liberatória. Restrições na agenda de obrigações relativas aos 

entes da administração indireta e SIT. Ausência de gravidade. Situação de 
calamidade pública COVID-19. Excepcionalidade. Deferimento.  

1.3.6 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Ausência de documentos 
comprobatório da regular destinação dos recursos públicos repassados. 
Manifestações uniformes. Irregularidade. Determinação de restituição de valores.  

1.3.7 Tomada de Contas Extraordinária. Relatório de Inspeção. Prejulgado nº 26. 
Prescrição das sanções. Nomeação irregular para cargos em comissão. Despesas 
impróprias. Irregularidade das contas dos responsáveis.  

1.3.8 Prestação de contas de transferência. Irregularidade das contas em razão da 
ausência da Certidão Negativa de Débitos da obra, bem como ausência da 
averbação da obra no registro imobiliário competente. Não aplicabilidade de 
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sanções pessoais ou multa, com base no Prejulgado nº 26. Recomendação com 
intuito de adequação de procedimento. 

1.3.9 Prestação de Contas. Exercício de 2013. Irregularidade das contas decorrente da 
ausência de documentos essenciais à prestação de contas e de divergências de saldos 
do Balanço Patrimonial entre os dados do SIM-AM e da Contabilidade. Ressalva 
em razão da falta de cadastro do contador responsável junto a este Tribunal, do 
atraso no envio de dados ao SIM-AP e do atraso na apresentação da prestação de 
contas. Irregularidade das contas com imposição de ressalva.  

1.3.10 Certidão liberatória. Falta de cumprimento do limite constitucional de educação no 
exercício de 2019. Situação de emergência. Art. 65, § 1º, da LRF. Tratamento 
excepcional das exigências fiscais. Deferimento.  

1.3.11 Parcelamento de débito. Deferimento pela Fazenda Municipal. Possibilidade de 
Regularidade dependente da quitação. Inadimplência. Vencimento antecipado.  

1.3.12 Dano ao erário. Despesa não comprovada. Ordenador de despesa. Beneficiários. 
Irregularidade. Multa.  

1.3.13 Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Compensação.  
1.3.14 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Empregado. Contratado. Sócio.  
1.3.15 Responsabilidade. Convênio. Débito. Solidariedade. Contratado. Evento. 

Filmagem. Fotografia. 
1.3.16 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Comprovação.  
1.3.17 É admissível a subcontratação, comum ou patrocinada, de serviços públicos – seja 

por concessionária pertencente ou não à Administração Pública -, desde de que 
celebrado em caráter parcial, na mesma modalidade do contrato de concessão 
inicial e com observância dos requisitos do artigo 26 da Lei n º 8.987/95 e demais 
disposições aplicáveis.  

1.3.18 Nos termos do art. 1º, §3º, VII, da Emenda Constitucional nº 107/20 e do art. 73, 
VII, da Lei nº 9.504/97, até o dia 15.08.20, os gastos liquidados  com publicidade 
institucional somente poderão exceder  a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros 
quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito em caso grave e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela justiça eleitoral.  

1.3.19 Recurso de Reconsideração. Dano ao erário. Prestação de Contas. Baixa irregular. 
Responsabilização. Pressupostos. Ausência de Culpabilidade.  

1.3.20 Recurso de Reconsideração. Recursos. Concessão. Dano ao erário. Prestação de 
contas. Baixa irregular. Responsabilidade solidária pelo dano. Afastamento. Multa 
proporcional aos danos. Sancionamento exagerado. Multa. Cancelamento.  

1.3.21 Reexame de Conselheiro. Relação de responsáveis a ser encaminhada à Justiça 
Eleitoral. Contas rejeitadas por irregularidade insanável e decisão irrecorrível. 
Parecer prévio do TCE/SC pela rejeição. Somente rejeitados pela ALESC e 
Câmaras Municipais.  

1.3.22 Recurso de Reconsideração. FUNDOSOCIAL. Prestação de Contas. Atraso. 
Provimento. Multa. Redução do valor para o mínimo legal. 

1.3.23 Parecer Prévio pela rejeição de Contas de Governo por irregularidade diversa.   
1.3.24 Certidão liberatória – Flexibilização dos requisitos legais durante período de 

Pandemia COVID-19, consoante previsão da LRF – Não atingimento do incidente 
de gastos com educação no exercício anterior. Percentual faltante pequeno (0,65%). 
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Afastamento do óbice – Não comprovação de cumprimento de julgado do 
TCE/PR. Ausência de desídia. Afastamento de óbice – Deferimento.  

1.3.25 Transferência voluntária. Ausência de interesse público no objeto de parceria. 
Ausência de pesquisa de preços para a realização da despesa. Irregularidade das 
contas, devolução de valores e multas.  

1.3.26 Consulta. Câmara Municipal. O decurso do lapso temporal não afasta a 
competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais do Prefeito. 
A omissão injustificada em apreciar o parecer prévio das contas do Prefeito poderá 
configurar infrações de ordem administrativa, criminal ou civil. Impossibilidade de 
julgamento ficto por decurso de prazo.  

1.3.27 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Cobrança executiva.  
1.3.28 Reponsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. 

Citação. Erro formal. Caracterização. 
1.3.29 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Execução parcial. Recursos 

financeiros. Contingenciamento.   
1.3.30 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da não 

contabilização das despesas com pessoal realizadas como “Outras Despesas de 
Pessoal”. Recomendação com intuito de adequação de procedimentos.   
 

1.4 Concurso Público 
 

1.4.1 Admissão de Pessoal. Concurso Público. Edital. Não inclusão do cadastro dos 

membros da banca examinadora no SIAP. Ausência de previsão de vedação à 

subcontratação no termo de referência. Ausência de cláusula de que os valores das 

inscrições sejam recolhidos aos cofres públicos. Preenchimento dos requisitos legais. 

Registro. Determinação.  

1.4.2 A previsão injustificada de vaga para cargo público exclusivamente na modalidade 

de cadastro de reserva, quando existente vaga disponível para imediato 

preenchimento, viola a norma que prevê a ampla acessibilidade aos cargos públicos.  

1.4.3 Admissão de pessoal temporário. Professor. Justificativa para a contratação 
temporária em desacordo com o disposto no artigo 37, II, da CF. Competência 
privativa do Governador do Estado, e não do reitor, para autorizar concurso público. 
Legalidade e registro, com encaminhamento ao relator das contas e a 7ª ICE.   

1.4.4 Suspensão do concurso público por irregularidades referentes à realização de 
capacidade física sem lei definidora e publicação do edital nos últimos meses de 
mandato.  

1.4.5 Concurso público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício do cargo.  

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Improbidade administrativa. Sentença condenatória transitada em julgado. 

Suspensão dos direitos políticos. Abrangência de qualquer mandato eletivo 
ocupado. Restrição ao mandato no qual se praticou a conduta ímproba. 
Impossibilidade.    
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2.2 Composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico – tipo B e das 
unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU. Presença de profissional de enfermagem. 
Desnecessidade. Lei nº 7.498/1986. Portarias nº 2.048/2020 e 1.010/2012 do 
Ministério da Saúde. Tema 1024.  

2.3 Uso da Força Nacional de Segurança Pública por requerimento de Ministro de 
Estado e autonomia estadual.  

2.4 EC 33/2001: contribuição destinada ao SEBRAE, à APEX e a folha de salários.  
2.5 Substituição tributária e requerimento administrativo. 
2.6 Loterias e competência administrativa dos estados-membros 
2.7 Petrobrás: criação de subsidiárias e alienação de ativos 
2.8 Energia nuclear e competência legislativa dos entes federados 
2.9 CF, art. 7º, XXXIII: EC 20/1998 e idade mínima para o trabalho 
2.10 Rotulagem de produtos transgênicos e competência legislativa dos entes federados 
2.11 Leiloeiro e caução para o exercício da profissão  
2.12 Criação do Conselho de Representantes e competência legislativa dos entes 

federados  
2.13 Princípio da isonomia: pensão por morte e tratamento diferenciado entre homem 

e mulher 
2.14 Legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. 
 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  
 

3.1 O superávit financeiro deve ser apurado de maneira isolada nos fundos que 
detenham recursos legalmente vinculados ao uma finalidade específica, salvo 
disposição em contrário na lei que estabeleça vinculação.  

3.2 As regras contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20 abrangem a União, 
os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, abarcando todo os Poderes, os 
órgãos autônomos e as respectivas administrações diretas, bem como fundos, 
autarquia, fundações e empresas estatais dependentes que compõem as 
administrações indiretas, inclusive os institutos responsáveis pelos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS). 

3.3 Com a novel redação dada pelo Lei Complementar  nº 173/20 às alíneas “a” e “b” 
do inciso IV do art. 21 da Lei Complementar nº 101/00, são nulos de pleno direito 
os atos que resultem em aumento de despesa com pessoal nos l80 (cento e oitenta) 
dias  anteriores ao final do mandato do titular do Executivo ou que preveja parcelas 
a serem implementadas em períodos posteriores  ao final de sua sugestão, 
independente do prazo assinalado no caput do artigo 8º.  
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Competência do TCU. Previdência Complementar. Abrangência. Entidade fechada 
de previdência complementar.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba ilegal. Exclusão.  
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4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Determinação. Benefícios de prestação continuada. 
Acumulação. INSS. 

4.4 Pessoal. Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão.  
4.5 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Opção 

por regra de transição inaplicável. Prejulgado 28. Manifestações uniformes. 
Negativa de registro.  

4.6 Tomada de Contas Extraordinária. Teto constitucional. Proventos de militar de 
reserva com remuneração de cargo em comissão. Constituição Federal. 
Autorização para acumulação de proventos com cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração.  

4.7 Aposentadoria. Decurso de prazo. Princípio da boa-fé. Registro in casu.  
4.8 Pessoa Jurídica. Débito com o Sistema de Seguridade Social. Inadimplência da 

empresa. Retenção pela administração pública.  
4.9 Aposentadorias. Pensões. Não atendimento. Nova comunicação. Recusa de 

registro. Multa inaplicável.  
4.10 Ausência de ilegalidade na aposentadoria voluntária com proventos integrais por 

servidor que cumpriu o inciso IV do art. 6º da EC nº 41/2003.  
4.11 Ato de inativação. Servidor celetista desde 1989. Ingresso no RPPS após a entrada 

em vigor da EC 41/2003. Impossibilidade de utilização das respectivas regras de 
transição, conforme orientação fixada no Acórdão 541/2020 – STP – 
Aposentadoria concedida em 2016. Situação consolidada. Aplicação do disposto 
no art. 24, da LINDB – Registro.  

4.12 Justiça multiportas. Valorização da composição amigável. Audiência de conciliação. 
Interesse do autor na realização do ato. Obrigatoriedade. Ausência do INSS. Multa 
devida. Art. 334, § 8º do CPC/2015.  

4.13 Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba legal. Exclusão.  
4.14 Ato sujeito a registro. Determinação. Benefício de prestação continuada. 

Acumulação. INSS.  
4.15 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processos. 

STF. Repercussão geral. Ação judicial.  
4.16 Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão.  

 
5. Direito Processual   

 
5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Auditoria. Princípio do 

contraditório. Tomada de contas especial. Conversão.  

5.2 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Nulidade absoluta. Declaração de ofício. 

Desnecessidade.  

5.3 Direito Processual. Citação. Validade. Nulidade. Relator. Competência recursal.  

5.4 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Endereço. Receita 

Federal do Brasil. Base de dados.  

5.5 Direito Processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Fato superveniente. 

Nulidade.  

5.6 Direito Processual. Prazo. Legislação. Julgamento de contas. Extrapolação.  
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5.7 Representação. Poder Legislativo do Município. Eventual majoração de despesa. 

Risco de exclusão do Município do Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavirus SARS – COV-2. Lei Complementar nº 173/2020. Concessão de 

tutela de urgência.  

5.8 Representação. Provimento irregular. Ascensão. Segurança jurídica. 

Improcedência.  

5.9 Direito Processual. Prova (Direito). Ônus da proa. Débito. Contrato. Terceiro.  

5.10 Direito Processual. Erro de procedimento. Caracterização. Sustentação oral. 

Requerimento. Apreciação. Ausência.  

5.11 Contrato. Prescrição. Reconhecimento. Ilegalidade do ajuste. 

5.12 Recurso de reexame. Exercício irregular de atividade de vistoria. Atividade-fim. 

Burla ao concurso público. Atividade exercida por empresas credenciadas. Multa. 

Cancelamento 
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1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Participação Restrição. Entidade sem fins lucrativos. Vedação. Oscip. A 
vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas alcança somente 
as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 
participantes nessa condição. Acórdão nº 2426/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.2 Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Impedimento. Contratação. Abrangência. 
Empresa estatal. Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º 
da Lei 10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou 
a penalidade, incluindo as empresas estatais. Acórdão nº 9353/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 327, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3 Licitação. Pregão. Intenção de recurso. Admissibilidade. Mérito. Antecipação. No 
pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar 
tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão nº 
2488/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.4 Convênio. Sistema S. Prestação de Contas. Patrocínio. Obrigatoriedade. As entidades do 
Sistema S, por gerirem recursos públicos e estarem sujeitas, portanto, aos princípios 
constitucionais inerentes à atividade administrativa, estão obrigadas a exigir prestação de contas, 
física e financeira, dos valores transferidos a entidades privadas por meio de contratos de 
patrocínio; bem como os terceiros patrocinados estão obrigados a prestá-las, por força do art. 70 
da Constituição Federal. Acórdão nº 2496/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.1.5 Contrato administrativo. Formalização do contrato. Contrato verbal. Vigência. Extinção. 

A continuidade da execução de serviços após esgotado o prazo de vigência contratual caracteriza 
contratação verbal, situação vedada pelo art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 
9749/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.6 Denúncia. Município. Irregularidade na contratação de empresa pertencente a cônjuge 
vereador. Precedente desta Corte de Contas. Conveniência de membros da Comissão de 
Licitação. Não comprovação. Pela improcedência e encerramento do feito. Inexistem 
fatos e provas capazes de macular o certame licitatório ou que seja passível de responsabilização 
quaisquer dos agentes citados pelo denunciante. Isto porque a contenda basicamente se sustenta 
em suposta irregularidade na licitação proveniente de "parentesco" existente entre a sócia de 
empresa vencedora de um dos lotes do Pregão Presencial, realizado entre o Poder Executivo e 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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vereador do mesmo município. Nos elementos acostados aos autos, não é possível inferir que 
exista sequer indício de violação aos princípios da impessoalidade, moralidade ou isonomia, ou 
ainda, que tenha o vereador cometido tráfico de influência ou qualquer outro ato visando fraudar 
o certame de que se trata. Em que pese a existência de lei municipal que vede a contratação de 
empresa pertencente a parente de membro do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, 
questiona-se a competência para legislar acerca de tal assunto, criando normas mais restritivas do 
que as contidas na lei geral de licitações. Assim, entende-se pertinente que esta Corte mantenha 
seu entendimento acerca do assunto, nos termos do citado Acórdão nº 3130/15- TP. Por fim, 
também não houve efetiva comprovação por parte do denunciante de que qualquer membro da 
comissão de licitação tenha promovido qualquer ato atentatório ao correto deslinde do Pregão 
Presencial, motivo pelo qual entende pela improcedência da presente denúncia. Processo nº 
387717/19 -  Acórdão nº 17361/20 - Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
83, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6 
 

1.1.7 A comprovação da consagração do artista, contratado mediante inexigibilidade, perante 
a crítica especializada e/ou opinião pública, far-se-á mediante averiguação de elementos 
que compõem o seu histórico de trabalho, tais como a regularidade dos shows 
significativos apresentados.  Tratam os autos de Representação formulada por Vereadores, em 
face de supostas irregularidades em processo licitatório por inexigibilidade, destinada à 
contratação de show de banda, representada por sociedade empresária. Informam os 
representantes que o procedimento em questão foi deflagrado e finalizado por parte do atual 
Prefeito em desrespeito a dispositivo da Lei Orgânica Municipal; que a contratação por 
inexigibilidade descumpriu as exigências da Lei n. 8.666/93, uma vez que a cantora não é 
consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública; e que, ainda, a contratação teria sido 
superfaturada. Analisando o primeiro apontamento, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, 
esclareceu que a Lei Orgânica Municipal veda a celebração contratual entre a Administração 
Municipal e Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos Municipais, antes de 
completar seis meses de seu afastamento do cargo. Os representantes insurgiram que, em 
23/06/2017, a Administração Municipal solicitou a contratação da empresa, cujo sócios são o 
ex-prefeito e sua filha, cantora da banda em questão, tendo sido publicadas, no Diário Oficial, 
suas ratificação e homologação, em 30/06/17, antes de completar o prazo legal. Não obstante os 
atos que antecederam a contratação tenham sido praticados antes do prazo legal, verificou que o 
contrato era datado de 03/07/2017, celebrado, portanto, depois do cumprimento do prazo 
disposto na lei, motivo pelo qual, acorde com a manifestação da Unidade Técnica e do MPTC, 
considerou improcedente o apontamento. Relativamente à contratação por inexigibilidade, 
relataram os representantes que a cantora da banda contratada, filha do ex-prefeito, não é 
consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública, conforme exigido pelo inciso III 
da Lei n. 8.666/93, tendo afirmado que sua contratação caracterizava promoção pessoal. Em 
defesa, o responsável, atual Prefeito Municipal, justificou que a empresa contratada detinha 
exclusividade do show artístico da cantora, renomada e conhecida na região e, para corroborar a 
informação, anexou aos autos declarações de duas Rádios locais, bem como composições 
musicais de autoria da filha do ex-prefeito e cantora. A relatoria ressaltou que não há um conceito 
padrão acerca do que seria “consagração pela crítica especializada” ou “pela opinião pública”, 
dando margem a certa dose de subjetivismo, o que poderia dificultar o exercício do controle 
externo. Acrescentou que, nos casos de contratação de artista reconhecido regionalmente, faz-se 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349475.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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necessário, por meio do histórico de seu trabalho, averiguar o atendimento da condição 
determinada pela lei. No caso em tela, não obstante as declarações colacionadas aos autos, não 
foi possível ao relator aferir que, à época, a cantora realizava shows com regularidade; aliás, 
conforme destacado pela Unidade Técnica, em entrevista concedida à telejornal, a própria cantora 
informou que havia sido a segunda apresentação da banda, demonstrando a sua iniciação no ramo 
artístico. Constatou também que o primeiro CD da cantora foi lançado menos de dois meses 
antes da sua contratação por meio do procedimento de inexigibilidade. Considerou procedente 
o presente apontamento, uma vez que os elementos trazidos aos autos pelos representantes 
revelam que a banda, quando da contratação direta pela Prefeitura, ainda estava ingressando no 
mercado artístico, impossibilitando reconhecer a sua consagração perante a opinião pública e/ou 
crítica especializada naquela ocasião. Em face da irregularidade constatada, em razão de afronta 
ao art. 25, III, da Lei de Licitações, aplicou multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, 
solicitante da contratação, e ao Prefeito, responsável pela ratificação e homologação do certame, 
bem como pela contratação da banda. Por fim, os representantes registraram que a contratação 
com a empresa, além de irregular, foi também superfaturada, anexando aos autos cópia de outros 
procedimentos de inexigibilidade realizados pela Administração Municipal visando à contratação 
de cantores, cujos valores foram inferiores ao da contratação em análise. Neste ponto, 
corroborando com o entendimento da Unidade Técnica, não vislumbrou nos autos elementos 
suficientes para inferir, efetivamente, a ocorrência de superfaturamento na contratação em tela, 
opinando pela improcedência do último apontamento constante da Representação. O voto do 
relator pela procedência parcial da Representação e a aplicação de multa aos responsáveis, por 
julgar irregular a contratação realizada por inexigibilidade, uma vez que não restou demonstrado 
nos autos o preenchimento do requisito imposto no inciso III do art. 25 da Lei n. 8.666/93, foi 
acompanhado por unanimidade pelo Colegiado da 1ª Câmara. Na oportunidade, advertiu aos 
atuais Prefeito e Secretário para que, em futuros ajustes, não reincidissem na irregularidade 
detectada. Representação n. 1066682, Rel. Cons. Sebastião Helvecio, 01.09.2020, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 217, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#1 
 

1.1.8 A preferência em favor do pregão eletrônico, estabelecida no caput do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 44.786/08, deve ceder quando as circunstâncias fáticas indicarem que a 
modalidade presencial é mais vantajosa para a Administração e melhor atende ao 
interesse público. Trata-se de Denúncia apresentada por empresa em face de possíveis 
irregularidades ocorridas em pregão presencial, que teve como objeto a concessão onerosa de 
uso das áreas de terminal rodoviário destinadas à exploração comercial de estacionamento de 
veículos. Aduziu a denunciante que a opção pelo pregão presencial, em detrimento do eletrônico, 
foi uma escolha inadequada, que a justificativa utilizada partiu de seu setor técnico e não foi 
questionada pelo departamento jurídico, mesmo diante da legislação sobre a temática, que prevê 
o pregão eletrônico como modalidade preferencial. O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
destacou que, conforme apontado pela Unidade Técnica, o art. 2º, caput e §1º, do Decreto 
Estadual n. 44.786/08 não veda a utilização da modalidade pregão presencial, embora seja 
preferencial a realização virtual da modalidade pregão, possibilitando a discricionariedade na 
escolha da forma adequada ao caso concreto, desde que devidamente motivada. Asseverou que, 
no âmbito federal, o Decreto n. 5.504/05, em seu art. 1º, §1º, dispõe nesse mesmo sentido, e o 
Tribunal de Contas da União – TCU firmou o entendimento de que a modalidade eletrônica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066682
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#1
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Dec&num=44786&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Dec&num=44786&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
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deveria ser encarada como regra na Administração, sendo a presencial realizada apenas de forma 
excepcional, a exemplo dos Acórdãos 1730-24/14-P de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro 
e 3361-51/15-P, de relatoria do Ministro Weder de Oliveira. Ponderou que o pregão eletrônico 
permite que mais interessados situados em diversas regiões do país possam participar e, como 
consequência, os preços ofertados serão menores, devendo a opção por esta modalidade ser 
preterida somente nos casos em que o objeto da licitação demandar análise mais pormenorizada 
das condições ofertadas pelos participantes. No caso em análise, à vista da justificativa 
apresentada, reconheceu que a opção pelo pregão presencial foi exercida dentro dos limites 
conferidos pelo § 1º do art. 2º do Decreto Estadual n. 44.786/08, uma vez que devidamente 
motivada com argumentos técnicos voltados ao alcance da proposta que melhor atendesse à 
necessidade da Administração e à redução dos riscos da contratação. Acrescentou ser descabido 
discutir nesta seara os aspectos discricionários da justificativa apresentada, sob pena de se exercer 
controle sobre o mérito administrativo, substituindo-se ao gestor público naquilo que é seu mister 
constitucional. Com efeito, em face das circunstâncias fáticas, considerou improcedente o 
presente apontamento da denúncia. A denunciante relatou, ainda, que a empresa vencedora do 
pregão presencial não apresentou certificado de capacidade técnica nos termos exigidos no edital. 
Quanto ao tema, salientou que a jurisprudência do TCU entende que é lícita a exigência de 
apresentação de atestados de capacidade técnica, podendo ser fixados quantitativos mínimos de 
execução dos serviços pretendidos, desde que não superiores a 50% (cinquenta por cento), 
excetuados os casos em que haja justificativa técnica plausível para exigir percentual mínimo 
maior. No entanto, in casu, afirmou que o ato convocatório se limitou a reproduzir o texto legal, 
que estabelece a documentação relativa à qualificação técnica, notadamente, o art. 30, II, da Lei 
n. 8.666/93, não havendo menção expressa do percentual mínimo de comprovação da execução 
do objeto. Alteou que a ausência de fixação de critérios objetivos para aferição da referida 
capacidade não pode ser utilizada em prejuízo da licitante, que entendeu possuir a qualificação 
necessária para participar do certame. Dessa forma, para a relatoria, não há que se cogitar em 
considerar inválido o atestado de capacidade técnica apresentado e, embora considerado 
improcedente o apontamento, entendeu ser aconselhável a definição expressa do quantitativo 
mínimo a ser exigido nos atestados de aptidão de desempenho, para a comprovação da 
qualificação técnico-operacional das licitantes. Por fim, apontou a denunciante que o Balanço 
Patrimonial e DER 2015 da licitante vencedora estariam em desacordo com as regras 
estabelecidas no instrumento convocatório, e, ademais, ainda que seja considerado que a licitante 
tenha, em tese, atendido aos índices de qualificação econômico-financeira exigidos, sua 
capacidade financeira para assumir uma contratação desse porte seria precária, haja vista o baixo 
valor de seu patrimônio líquido, que representa a metade do valor mínimo mensal a ser repassado 
pela exploração da área do estacionamento da rodoviária. Acerca do tema, sublinhou o art. 31, 
§§ 1º e 5º, da Lei n. 8.666/93, que dispõe que a “exigência de índices limitar-se-á à demonstração 
da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe 
seja adjudicado o contrato”, e “a comprovação de boa situação financeira da empresa será feita 
de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação”. No que tange a suposta incapacidade 
financeira para assumir a contratação, relatou, conforme verificado pelo órgão técnico, que todos 
os índices apresentados pela licitante vencedora eram superiores aos exigidos no edital. Dessa 
forma, julgou também improcedente o apontamento ora analisado. Em face do exposto, julgou 
improcedente a denúncia oferecida e recomendou que, nos próximos editais publicados, fosse 
apresentada a definição expressa do quantitativo mínimo a ser exigido nos atestados de aptidão 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1730%2520ANOACORDAO%253A2014/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a8b3e510-f459-11ea-b395-31bf92490354
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3361%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a8b3e510-f459-11ea-b395-31bf92490354
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=Dec&num=44786&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 14 de 87 

 

de desempenho, para a comprovação da qualificação técnico-operacional das licitantes. O voto 
do relator foi aprovado por unanimidade. Denúncia n. 997691, Rel. Cons. Cláudio Couto Terrão, 
03.09.2020, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 217, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3 
 

1.1.9 Representação da Lei nº 8.666/93 – Ausência de cumprimento de contrato – Serviços 
essenciais, que não podem ser suspensos - Monocraticamente deferida cautelar 
determinando o cumprimento do contrato – Homologação da cautelar. A presente 
representação tem como objeto o questionamento de atos praticados pelo Departamento de 
Estradas e Rodagem do Estado do Paraná-DER, reputados como ilegais e lesivos à ordem 
pública, representados por inadimplemento de obrigações contratuais. A representação merece, 
em caráter excepcional, ser recebida. É conhecida a posição a respeito de expedientes que tratem 
de caráter e interesses privados decorrentes das relações contratuais firmadas com o Poder 
Público. Todavia, no caso em exame, entende-se que as questões envolvidas ultrapassam os 
interesses privados da Representante, mesmo que envolvam obrigações de pagar, considerando 
que a matéria traz em seu contexto a apreciação de essencialidade de serviços contratados em 
período de crise pandêmica, a continuidade de serviços tidos como essenciais e a necessária 
adequação do equilíbrio contratual para a continuidade desses serviços em prol da sociedade e 
dos interesses públicos. Estes aspectos estão a justificar o conhecimento da representação e, 
ressalte-se, ainda, a omissão deliberada da Representada em prestar as informações preliminares 
solicitadas, seja para juízo de admissibilidade ou apreciação do pleito de urgência. Em primeiro 
lugar, reafirma dois pressupostos para a análise do pedido que, embora possa ser satisfativo em 
parte, apresentam-se como além do interesse público, qual seja, a essencialidade dos serviços e a 
necessidade de os serviços serem ainda prestados na manutenção e conservação das faixas de 
domínio da malha rodoviária estadual e, ainda, o cenário de crise pandêmica existente neste 
momento. Acrescenta-se, ainda, como caracterizador de aparente violação, não só às obrigações 
contratuais, mas de elementar regra de isonomia e equilíbrio contratual, ao exigir a continuidade 
da prestação dos serviços sem a devida contraprestação pecuniária, total ou parcial. Em 
07/07/20, a Representante apresentou solicitação ao DER, afirmando a falta de pagamento 
integral do valor medido em junho/20, segundo determinação verbal da fiscal de um dos 
contratos, estando caracterizada assim, nesta avaliação preliminar, a violação às obrigações 
contratuais e ainda sem qualquer ato formal (presume-se a veracidade desta afirmação, neste 
momento, diante da falta de informações solicitadas à Representada). Ou seja, o único ato formal 
expedido pela Representada, pelas informações trazidas até o momento, está a afirmar que os 
serviços de manutenção e conservação são essenciais, inexistindo recomendação de suspensão 
total ou parcial dos serviços. Este ato formal da Representada está em perfeita consonância com 
as normais gerais estabelecidas pelo Governo Estadual e pelo Governo Federal, sendo que estas 
recomendações estaduais e comunicações feitas ao Diretores da Representada e aos contratados 
de serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária, por si só, já caracterizam, neste 
particular, a essencialidade dos serviços contratados e sua necessidade para segurança dos 
usuários e utilidade para a cadeia produtiva e outras necessidades básicas da população quando 
em utilização das estradas paranaenses. Caracterizado, assim, o primeiro pressuposto para a 
existência do fumus boni Iuri, sendo claro, também, a violação às obrigações contratuais, à 
execução dos serviços e às regras de execução orçamentária (Lei 8.666/93 e Lei 4.320/64). 
Acrescenta-se, ainda, como caracterizador de aparente violação, não só às obrigações contratuais, 
mas de elementar regra de isonomia e equilíbrio contratual, ao exigir a continuidade da prestação 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/997691
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3
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dos serviços sem a devida contraprestação pecuniária, total ou parcial. E agravado, ainda, por 
meras manifestações informais, sem qualquer ato de alteração contratual, caracterizando, 
inclusive, enriquecimento ilícito do contratante, ao usufruir de serviço já executado e medido 
com pagamento correspondente a aproximadamente 50% do valor devido e, ainda, segundo 
documento anexado e comunicado ao DER, com declaração de que o próximo faturamento 
obedecerá a mesma forma, independentemente de medição de serviços a maior. Resta, assim, a 
análise em juízo preliminar do perigo de dano, que entende-se caracterizado, seja pela 
caracterização da essencialidade dos serviços, assim afirmado pela própria Representada 
(manutenção e conservação das rodovias estaduais e logicamente das faixas de domínio), com 
recomendação de continuidade da execução dos serviços, seja por impor à contratada ônus 
financeiro desproporcional, ao exigir a prestação dos serviços sem a devida contraprestação 
financeira. Esse desequilíbrio econômico e financeiro, sobretudo em serviços já prestados e 
medidos com pagamentos a menor, podem implicar inclusive na impossibilidade de continuidade 
dos serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária. E, ainda, perigos maiores nos 
riscos de danos materiais e pessoais aos usuários das estradas estaduais, com a diminuição da 
necessária segurança na utilização das estradas sem a devida manutenção e conservação das faixas 
de domínio. Processo nº 436742/20 -  Acórdão nº 2046/20 - Tribunal Pleno, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#8 
 

1.1.10 O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que expressem 
a composição de todos os custos unitários, sob pena de afronta ao artigo 7º, §2º, inciso 
II, da Lei 8.666/1993. Representação formulada ao TCU apontou supostas irregularidades no 
Pregão Eletrônico 05/2020, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) 
com o objetivo de contratar empresa especializada para a “prestação de serviços de desenvolvimento e 
manutenção evolutiva e corretiva e para a mensuração de tamanho de soluções de software”. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque a aceitação, pela agência, da planilha de preços 
apresentada pela empresa vencedora sem a composição de todos os custos e encargos 
trabalhistas, em desconformidade com o modelo da IN/MP 05/2017, além de a Antaq haver 
descumprido o art. 7º, § 2º, II, da Lei 8.666/1993, ao não exigir dos licitantes, no instrumento 
convocatório, a apresentação de todos os custos unitários. Instada a se manifestar, a agência 
ressaltou que o objeto do certame questionado consistia na prestação de serviços de tecnologia 
da informação e, portanto, deveria ser pautado pelas regras da IN/MP 01/2019, tendo a IN/MP 
05/2017 sido utilizada como regramento subsidiário. Alegou também que, apesar de não exigido 
no edital, a maioria dos licitantes apresentou planilha de custos nos moldes da IN/MP 05/2017, 
a qual fora utilizada para verificar a adequação e a exequibilidade das propostas. Especificamente 
quanto à proposta da empresa vencedora, a Antaq afirmou que ela “também apresentou planilha de 
custos nos moldes da IN 05/2017-MP, bem como todos os documentos de diligências solicitados via chat”. Ao 
examinar as justificativas da agência, a unidade técnica pontuou que, de fato, o modelo de planilha 
de formação de preços previsto na IN/MP 05/2017 não fora exigido no edital, tendo sido 
utilizado apenas subsidiariamente para as averiguações realizadas pela pregoeira. Não fora então 
solicitada a composição dos custos unitários com discriminação de todos os encargos, havendo 
apenas menção, no próprio edital, de que todos os custos e encargos deveriam estar inclusos nos 
valores propostos pelos licitantes. Ponderou, no entanto, que, a partir das respostas da 
contratante e de documentos constante nos autos, teria havido, por parte da agência, a devida 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349152.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#8
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#8
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análise da proposta de preços da licitante vencedora e a promoção de diligências para 
esclarecimentos a respeito da adequação da proposta ao edital, concluindo que não ficou 
evidenciada desconformidade nesse ponto. Todavia, a unidade instrutiva entendeu que o 
Tribunal deveria cientificar a Antaq a respeito da omissão verificada no edital do certame. Em 
seu voto, o relator anuiu às conclusões da unidade técnica, asseverando que “os elementos de prova 
carreados aos autos demonstram a regularidade do certame, de modo que a representação deve ser considerada 
improcedente”. De igual modo, não obstante a improcedência da representação, o relator concordou 
que a proposta de dar ciência do ocorrido à contratante seria medida suficiente para encerrar a 
questão. Assim sendo, nos termos alvitrados pelo relator, o Plenário decidiu considerar 
improcedente a representação, sem prejuízo de dar ciência à Antaq quanto à “ausência no edital do 
Pregão Eletrônico 05/2020 de exigência de apresentação de planilhas que expressem todos os custos unitários, 
em afronta ao disposto na Lei 8.666/93, art. 7º, parágrafo 2º, inciso II”. Acórdão 2341/2020 Plenário, 
Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 399, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.11 A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas  
alcança somente as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse  Público (Oscip), participantes nessa condição. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2020, conduzido pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), destinado à contratação de “serviços de agente de integração 
para o desenvolvimento de atividade de recrutamento de estagiários”. Entre as irregularidades suscitadas, 
mereceu destaque a inserção de cláusula no edital vedando a participação no certame de 
instituições sem fins lucrativos. Ao constatar que a aludida vedação estava respalda no art. 12, 
parágrafo único, da IN Seges/MP 5/2017, a unidade técnica realizou oitiva da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), 
a fim de que ela se pronunciasse acerca do conteúdo do dispositivo. A SEDGGD/ME esclareceu 
que a vedação contestada não se encontrava na IN SLTI/MPOG 2/2008, revogada pela IN 
Seges/MP 5/2017, todavia, durante a fase de estudos realizados para a atualização desse 
normativo, que regulamenta a contratação de serviços, fora observada a existência da Portaria 
TCU 128/2014, a qual dispunha sobre a licitação e a execução de contratos de serviços no âmbito 
administrativo da Corte de Contas. Segundo a SEDGGD/ME, a IN Seges/MP 5/2017, no 
parágrafo único do seu art. 15, simplesmente replicou o conteúdo do art. 21, § 3º, da portaria do 
TCU, por questão de boa prática. Ao apreciar a matéria, a unidade técnica esclareceu que, apesar 
da idêntica redação, a norma do TCU fora revogada pela Portaria TCU 444/2018, cujo texto 
suprimiu o dispositivo que previa a restrição indistinta a todas as instituições sem fins lucrativos 
em participar de processos licitatórios destinados à contratação de empresário, de sociedade 
empresária ou de consórcio de empresas. Em seu voto, anuindo à manifestação da unidade 
técnica, o relator deixou assente que a redação vigente na IN Seges/MP 5/2017 está em 
desacordo com preceitos constitucionais e legais (art. 5º, caput, da Constituição Federal e art. 3º, 
caput, da Lei 8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do Tribunal (Acórdãos 
2847/2019, 1406/2017 e 746/2014, todos do Plenário). Assim, ressaltando o benefício que a 
medida traria à ampliação da competitividade em certames licitatórios, o relator propôs e o 
Plenário decidiu determinar à SEDGGD/ME a adoção de providências para “modificar o parágrafo 
único do art. 12 da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017”, visando a: “9.3.1. restringir a participação em licitações 
públicas somente às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip, participantes sob esta condição; 9.3.2. 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2341%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2847%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=cd47aee0-ff38-11ea-9417-399a6ac194a3
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1406%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=cd47aee0-ff38-11ea-9417-399a6ac194a3
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A746%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=cd47aee0-ff38-11ea-9417-399a6ac194a3
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harmonizar o dispositivo com preceitos constitucionais e legais estabelecidos (art. 5º, caput; e art. 3º, caput, da Lei 
8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do TCU: Acórdãos 746/2014, 1.406/2017 e 
2.847/2019, todos do Plenário desta Corte de Contas; e 9.3.3. ampliar a competitividade em certames públicos 
e, por conseguinte, a seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em que o objeto também 
possa ser atendido por instituições sem fins lucrativos, tendo em vista que inexiste norma legal que discipline, de 
forma indistinta, vedação de participação em processos licitatórios a essas entidades”. Acórdão 2426/2020 
Plenário, Informativo de Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 399, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.12 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 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. Acórdão 9353/2020 
Primeira Câmara, Informativo de Licitações e Contratos  do TCU nº 399, disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2426%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2426%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A7181%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1003%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2530%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2081%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A269%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=16892e80-ff7f-11ea-96d2-4b126430673f
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A9353%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A9353%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.13 É irregular a utilização de ata de registro de preços para contratação de empresa que foi, 
por decisão transitada em julgado, declarada inidônea pelo TCU (art. 46 da Lei nº 
8.443/1992) durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou de atender aos 

requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. A penalidade acarreta o 
cancelamento do registro do fornecedor inidôneo.  Por meio do Acórdão 1251/2020-

Plenário, foi declarada a inidoneidade de empresa para participar de licitação na Administração 
Pública Federal ou nos certames promovidos pelos estados, Distrito Federal e municípios 
envolvendo a aplicação de recursos federais, pelo período de um ano, nos termos do art. 46 da 
Lei 8.443/1992. Inconformada, a empresa interpôs pedido de reexame defendendo, além da 
desproporcionalidade da sanção em relação a outros julgados do TCU, que “os contratos e as atas 
de registro de preços já assinados com a Administração Pública não deveriam ser afetados pela declaração de 
inidoneidade, possuindo efeitos ex nunc”. Dessa forma, solicitou que o Tribunal se manifestasse 
especificamente sobre as licitações realizadas por intermédio de atas de registro de preços, 
sustentando que essas atas não poderiam ser alcançadas pela declaração de inidoneidade e que, 
portanto, seria possível a prestação do seu objeto mesmo após o trânsito em julgado da decisão 
que aplicou a penalidade. Em seu voto, após ressaltar que o TCU não realiza dosimetria objetiva 
das sanções aplicadas aos responsáveis, comum à aplicação de normas do Direito Penal, que não 
existe um rol de agravantes e atenuantes legalmente reconhecido, e que a gradação da pena, no 
âmbito do Tribunal, tem como balizadores o nível de gravidade dos ilícitos apurados, com a 
valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e a isonomia de tratamento com casos 
análogos, o relator reputou adequado o prazo de inidoneidade aplicado à empresa. No que tange 
ao pedido de esclarecimento sobre os efeitos da declaração de inidoneidade, o relator considerou 
que, não obstante o teor desta parte da peça recursal não se coadunar com o objeto de um pedido 
de reexame, assemelhando-se a uma consulta, e a recorrente não possuir legitimidade para 
formalizar consultas ao TCU, as conclusões da unidade técnica poderiam ser encaminhadas 
diretamente aos órgãos gerenciadores das atas de registro de preços ainda em vigor e de 
titularidade da recorrente. Na sequência, pontuou que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no 
sentido de que a declaração de inidoneidade produz efeitos ex nunc, ou seja, não enseja a rescisão 
imediata de todos os contratos firmados entre as empresas sancionadas e a Administração, pois 
tal medida nem sempre é a solução mais adequada ao interesse público. Assim, caberia aos órgãos 
e entidades contratantes avaliar a adoção de medidas administrativas com vistas a eventuais 
rescisões, caso julgadas necessárias. Todavia, ponderou o relator, em relação às licitações pelo 
Sistema de Registro de Preços, uma vez transitado em julgado o acórdão que aplicou a penalidade, 
“não há que admitir a assinatura de novos contratos ou a emissão de novos empenhos em favor da empresa 
sancionada após este momento, como pretende a recorrente”. O relator julgou aplicáveis ao caso todas as 
considerações que teceu ao relatar o Acórdão 1246/2020- Plenário, oportunidade em que 
sustentou ser indevida a prorrogação de contrato de prestação de serviços contínuos celebrado 
com sociedade empresária que, na vigência contratual, fosse declarada inidônea pelo TCU. 
Naquela assentada, acrescentou o relator, “deixei consignado que, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da 
Lei 8.666/1993, é cláusula necessária em todo contrato a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como que, consoante o art. 78, inciso I, da referida lei, constitui motivo 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1251%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=51378b40-0a78-11eb-ba93-1d34a796099f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1251%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=51378b40-0a78-11eb-ba93-1d34a796099f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1246%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=51378b40-0a78-11eb-ba93-1d34a796099f
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para rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais. Embora a norma fale em motivo para 
rescisão do contrato, por certo aplica-se também às hipóteses de novas contratações derivadas de atas de registro de 
preços, isso porque, se o contratado deve manter os requisitos de habilitação durante a vigência da contratação, 
deve, por consequência, deter essa condição quando de nova contratação oriunda do SRP”. Não caberia assim, 
a seu ver, nova utilização de ata de registro de preços para realizar contratação de sociedade 
empresária que fora declarada inidônea durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou 
de atender aos requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. E arrematou: “A formalização 
da ata gera apenas uma expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à 
contratação, precipuamente no caso de sobrevir a sua declaração de inidoneidade”. Nos termos da proposta 
do relator, o Plenário decidiu negar provimento ao recurso, sem prejuízo de determinar à unidade 
técnica que “cientifique os órgãos gerenciadores das atas de registro de preços de titularidade da recorrente de que 
a declaração de inidoneidade pelo TCU gera efeitos a partir do trânsito em julgado do aresto que a declarou, 
inclusive em relação às atas de registro de preços, impedindo futuras contratações e adesões que delas possam resultar 
e exigindo o pronto cancelamento do registro do fornecedor inidôneo”. Acórdão 2537/2020 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos  do TCU nº 400 , disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.14 No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso 
deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos processuais (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, 
no mérito da questão. Denúncia formulada ao TCU apontou supostas irregularidades no 
Pregão Eletrônico 119/2019, promovido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, 
cujo objeto era o registro de preços para aquisição de “Palamenta de Rancho Tipo I”. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “recusa sumária da intenção de recurso, analisando, de 
antemão, o mérito do recurso, quando cabia ao pregoeiro, em juízo de admissibilidade, tão somente avaliar a 
existência dos pressupostos recursais”. Chamado aos autos, o órgão destacou que a recorrente alegara, 
em sua intenção de recurso, que o sócio da empresa vencedora e o de outra licitante eram 
cônjuges, o que representaria violação aos princípios básicos da Administração Pública. A 
despeito de consulta ao Sicaf comprovar a relação conjugal entre os sócios das duas empresas, 
tal fato, para o órgão, “não configura, por si só, ilegalidade e não demanda a desclassificação das licitantes”. 
Além disso, ao contrário do que constava na intenção recursal, as duas empresas não teriam 
ofertado propostas para os mesmos itens, “de forma que a intenção de recurso não continha tema fidedigno 
à realidade dos autos”. E concluiu: “não se pode dizer que a recusa da intenção de recurso foi irregular, pois a 
aceitação somente causaria protelação ao processo, sem, contudo, oferecer segurança jurídica ao pregoeiro”. Em sua 
instrução, a unidade técnica assinalou que o pregoeiro recusou a intenção de recurso sob a 
alegação de que ela não fora “devidamente fundamentada/motivada” e, ao assim proceder, não 
oportunizou à recorrente a apresentação das razões recursais. Deixou assente ser pacífico o 
entendimento do TCU no sentido de que, “no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade 
das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão”. Nesse 
sentido, a rejeição da intenção de recorrer só seria permitida em função da falta de cumprimento 
das formalidades necessárias para ter direito ao recurso, quais sejam, “se o licitante foi prejudicado com 
a decisão a ser contestada, se ele é parte legitima para recorrer, se está dentro do prazo estabelecido para manifestar 
a intenção de recurso, se ele tem interesse direto na modificação da decisão contestada e se há motivo para recorrer 
da decisão questionada”. Para a unidade técnica, a motivação fora apresentada na intenção de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2537%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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recurso, quando a recorrente consignou que sua insatisfação se devia ao fato de que as duas 
empresas possuíam sócios com relação conjugal, supostamente auferindo vantagem indevida no 
certame e violando princípios da Administração Pública. E arrematou: “A concordância ou não com 
os motivos apresentados não deve ser objeto de análise nessa etapa, mas na etapa posterior (razões recursais), 
caracterizando conduta irregular a recusa da intenção de recurso com base na análise antecipada do mérito 
recursal”. Em seu voto, anuindo à manifestação da unidade técnica, o relator frisou ser consabido 
que, no pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve 
avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais, sem adentrar, antecipadamente, no 
mérito da questão. Para ele, considerando que, na intenção de recurso apresentada, “constaram os 
motivos que levaram a pessoa jurídica a recorrer”, cabia ao órgão promotor da licitação, no exame de 
admissibilidade, “apenas atinar para os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação), os quais estavam presentes na hipótese”. Nos termos da proposta do relator e com 
vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, o Plenário decidiu dar ciência ao órgão que a 
“rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa (...), que atendia a todos os pressupostos 
recursais, com a análise antecipada do mérito do recurso”, contrariou “os princípios do contraditório e da ampla 
defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 4447/2020-Segunda Câmara, 
Relator Ministro Aroldo Cedraz (...) e 602/2018-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo”.Acórdão 
2488/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos  do TCU nº 400 , disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.15 O serviço de produção gráfica com vistas à realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) enquadra-se como serviço de natureza contínua (art. 57, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93), uma vez que reúne os requisitos da essencialidade, execução de forma 
contínua, longa duração e possibilidade de o fracionamento anula prejudicar a sua 
execução. O TCU apreciou pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), contra o Acórdão 924/2019-Plenário, que 
considerou parcialmente procedente representação interposta por empresa licitante a respeito de 
irregularidades ocorridas em pregão eletrônico. O certame teve por objeto “a contratação de serviços 
de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, envolvendo a diagramação, manuseio, embalagem, 
rotulagem e entrega, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, dos cadernos de provas e instrumentos 
de aplicação destinados à realização do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem”. A decisão recorrida, 
entre outras providências, deu ciência ao Inep de que o serviço de produção e fornecimento de 
provas e materiais de aplicação para o Enem não se enquadraria como serviço de natureza 
contínua, para fins da renovação contratual conforme o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993 e 
a Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2008. De acordo com a análise da unidade técnica, que 
se associou à linha defendida pela decisão combatida, a execução do referido serviço demandaria 
em média 75 dias, concentrados próximos ao encerramento do exercício, ou seja, teria duração 
limitada a parte de um exercício específico. Além disso, segundo a instrução, não seria razoável 
considerar que o fracionamento em períodos anuais, a exigir a realização de licitação em igual 
periodicidade, acarretaria a possibilidade de prejuízo à execução do objeto. Em seu voto, o 
ministro relator assinalou que o posicionamento da unidade técnica “foi adotado tendo por principal 
premissa o fato de a execução financeira do contrato para impressão de provas restringir-se ao período de apenas 
dois meses, desconsiderando a possibilidade de realização de atividades intermediárias e preparatórias pela gráfica 
contratada”. Observou, a seguir, a existência de questões incontroversas entre as razões recursais 
trazidas pelo Inep e a análise efetuada pela unidade técnica, sobre as quais destacou que “a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4447%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=4a28af20-0715-11eb-84d4-6d260ce9d516
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A602%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=4a28af20-0715-11eb-84d4-6d260ce9d516
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2488%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2488%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A924%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=20fa49a0-0a4f-11eb-866a-973d387cfa56
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essencialidade do serviço prestado decorre do fato de que a impressão das provas do Enem atende à necessidade 
pública permanente, a ser satisfeita anualmente. Já a execução de forma contínua refere-se à constatação de que tal 
serviço deve ser prestado anualmente por período de tempo indeterminado nos anos que se seguem. Por fim, o 
atributo da longa duração caracteriza-se por sua execução em mais de um exercício financeiro”. No entender 
do relator, “o cerne da controvérsia cinge-se à não satisfação do pressuposto relativo à possibilidade de que o 
fracionamento do serviço em períodos venha a prejudicar sua execução, o que impediria o reconhecimento de seu 
caráter de continuidade”. A esse respeito, o Inep alegou que os serviços prestados não se restringiriam 
às atividades de revisão e impressão das provas propriamente ditas, mas incluiriam também 
reuniões prévias, realizadas desde o mês de janeiro do ano de realização do Enem, como forma 
de viabilizar a prestação do serviço contratado de modo adequado. Para comprovar esse fato, 
trouxe documentos demonstrando a ocorrência de atividades de trabalho envolvendo a gráfica 
contratada durante todo o ano de 2018, ao longo do qual a empresa participou de diversas tarefas 
intermediárias, a exemplo de reuniões, testes de adaptação, simulados e melhorias de 
procedimentos com vistas a garantir a realização satisfatória do Enem daquele ano. Diante de tais 
evidências, o relator concluiu que “não se sustenta o entendimento defendido pela Serur de que a execução 
dos serviços gráficos contratados ater-se-ia ao interregno de 75 dias, período este concentrado no final do exercício, 
sendo crível a conclusão de que eventual fracionamento do serviço de impressão de provas contratado em períodos 
poderia trazer prejuízo a sua execução, o que lhe conferiria o atributo da continuidade”. Asseverou em reforço 
ao reconhecimento do requisito da continuidade que alguns serviços incluídos no bojo da 
contratação podem eventualmente perpassar o exercício a que a edição anual do Enem se refere, 
como acontecera no processo de impressão da prova do Enem 2019. Por último, o relator 
acolheu argumento do recorrente relacionado com a parte final do inciso II do art. 57 da Lei de 
Licitações, segundo o qual a prorrogação contratual deve ser realizada com vistas a permitir a 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. Nesse sentido, anuiu à 
“possibilidade de, em cenário que permita a prorrogação contratual, a gráfica contratada poder diluir, por diversos 
exercícios, seus custos envolvidos na formação de parque gráfico que atenda aos requisitos de sigilo e segurança 
exigidos, o que não ocorreria com a contratação anual de nova gráfica, que seria obrigada a computar esse tipo de 
custo em sua proposta de preço anual, em desfavor da administração pública”. A par dessas constatações, o 
Plenário do TCU conheceu do pedido de reexame interposto pelo Inep e, no mérito, deu-lhe 
provimento para tornar insubsistente o item da decisão recorrida que considerou irregular o 
enquadramento da contratação em tela como serviço de natureza contínua por infringir o inciso 
II do art. 57 da Lei 8.666/1993. Acórdão 2545/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos  do TCU nº 400 , disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.16 Pregão eletrônico. Opção  discricionária. Devida fundamentação. O pregão na modalidade 
eletrônica tem maior potencial de incremento da competitividade, o que porventura pode 
influenciar na obtenção da proposta mais vantajosa, objetivo principal da deflagração de um 
procedimento licitatório. Não obstante, não há impedimento ao administrador, no âmbito de sua 
discricionariedade, em optar pelo Pregão Presencial, com a devida fundamentação para tal opção. 
Processo nº 213.626-5/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia  

 
1.1.17 Licitação. Objeto divisível. Adjudicação por item. Princípio da competitividade. Preço 

global. Limitação. Nas licitações cujo objeto seja divisível, a adjudicação deve, em regra, ser 
modelada por item e não por preço global, pois, assim, reduzem-se os riscos de uma contratação 
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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antieconômica e de jogo de planilha. A contrario sensu, utilizar a adjudicação por menor preço 
global é permitir que em tal modelagem ocorra a junção de itens distintos em um mesmo grupo, 
restringindo o universo de participantes e ameaçando o princípio da competitividade. Processo 
nº 220.683-4/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.18 Contrato administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Encargos sociais. Encargos 

trabalhistas. Folha de pagamento. Desoneração. Revisão contratual. Obrigatoriedade. 
Independentemente do regime de execução, é necessária a revisão de contrato firmado com 
empresa que tenha sido beneficiada pela desoneração da sua folha de pagamento durante a 
execução contratual, devendo o órgão ou a entidade contratante atentar para os efeitos retroativos 
à data de início da desoneração e para o ressarcimento dos valores pagos a maior. Acórdão nº 
2530/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.19 Responsabilidade. Licitação. Registro de preços. Ata de registro de preços. Declaração 

de idoneidade. Contratação. Vedação. É irregular a utilização de ata de registro de preços para 
contratação de empresa que foi, por decisão transitada em julgado, declarada inidônea pelo TCU 
(art. 46 da Lei 8.443/1992) durante a vigência da referida ata, pois a contratada deixou de atender 
aos requisitos do art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993. A penalidade acarreta o cancelamento 
do registro do fornecedor inidôneo. Acórdão nº 2537/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
329, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.20 Contrato administrativo. Prorrogação de contrato. Serviços contínuos. Exame nacional 

do ensino médio. Requisito. O serviço de produção gráfica com vistas à realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) enquadra-se como serviço de natureza contínua (art. 57, 
inciso II, da Lei 8.666/1993), uma vez que reúne os requisitos da essencialidade, execução de 
forma contínua, longa duração e possibilidade de o fracionamento anual prejudicar a sua 
execução. Acórdão nº 2545/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.21 Competência do TCU. Contrato administrativo. Abrangência. Interesse privado. Sanção 

administrativa. Não compete ao TCU rever penalidades aplicadas pelos seus jurisdicionados a 
empresas por eles contratadas. Eventual incorreção de medida punitiva deve ser apreciada pelo 
Poder Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses privados. Acórdão nº 2552/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.22 A exigência de amostra de todos os licitantes pode impor ônus excessivo, encarecer o 

custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais interessados. 
Cuidam os autos de Representação formulada por vereador em face de pregão presencial 
promovido por prefeitura municipal, para “contratação de empresa para o fornecimento de kit 
escolar, para os alunos do ensino infantil e fundamental I e II”. O representante apontou, em 
síntese, que a Administração Municipal não realizou pesquisa de mercado; que o valor de vários 
itens contratados apresentava sobrepreço e, por conseguinte, superfaturamento; alegou que a 
responsável pela condução do certame, mesmo diante de amparo legal, não negociou os valores 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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ofertados pela licitante vencedora. Além disso, insurgiu-se contra a previsão editalícia que exigiu 
a apresentação de amostras de todas as licitantes. O relator, conselheiro Gilberto Diniz, passou 
à análise individualizada das irregularidades lançadas nos autos, inicialmente tratando da exigência 
de apresentação de amostras de todas as licitantes. Destacou que, segundo relatório da Unidade 
Técnica, a exigência de amostras deve ser imposta apenas ao licitante provisoriamente colocado 
em primeiro lugar, de modo que, caso rejeitada, a exigência seria feita ao segundo colocado e 
assim por diante, razão pela qual concluiu pela ilegalidade de tal exigência na fase de habilitação. 
Pontuou que a jurisprudência consolidada do TCU admite a exigência de apresentação de 
amostras apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no 
instrumento convocatório, conforme consignado nas seguintes decisões: Acórdãos 1.291/2011-
Plenário, 2.780/2011-2ª Câmara, 4.278/2009- 1ª Câmara, 1.332/2007-Plenário, 3.130/2007-1ª 
Câmara e 3.395/2007-1ª Câmara. Ressaltou que o posicionamento deste Tribunal é nesse mesmo 
sentido, a exemplo da Denúncia n. 1012265, de sua própria relatoria. Constatou que a 
Administração Municipal exigiu do licitante, em item editalício referente à apresentação de 
propostas, de modo genérico – e não somente daquele que viesse a ser provisoriamente 
classificado em primeiro lugar –, a apresentação de amostras, o que poderia induzir a 
interpretação de que todos os interessados tivessem que apresentá-las na própria sessão pública 
do certame. Para o relator, essa exigência pode impor ônus excessivo, encarecer o custo de 
participação na licitação e desestimular a presença de potenciais interessados, sendo necessário, 
contudo, examinar as particularidades do caso concreto, uma vez que não consta, na ata da sessão 
pública do pregão, informação de que este item do edital tenha motivado a exclusão de 
participantes do certame. Afirmou que, depois de declarado o resultado, consta na referida ata: 
“Após declaradas vencedoras, as empresas deixarão as amostras solicitadas no item 5.4.4 do 
edital, no qual será feita a análise das mesmas”, levando a crer que as amostras somente foram 
efetivamente solicitadas das vencedoras. Diante disso, a despeito de considerar irregular a 
exigência questionada pelo representante, entendeu não ser o caso de apenar os agentes públicos 
responsáveis, em virtude de não ter verificado que, na prática, as amostras tenham sido exigidas 
das vencedoras do certame, e recomendou aos responsáveis que, nos futuros procedimentos 
licitatórios, fossem revistos os critérios fixados no edital de apresentação e avaliação das amostras. 
Sobre a contratação do objeto por valor superior ao de mercado e a ausência de pesquisa de 
preços, verificou, conforme destacado pela Unidade Técnica, que a documentação acostada aos 
autos comprovava que houve pesquisa de preços antes do início do processo licitatório, tendo 
sido elaborado orçamento para a contratação, de modo que concluiu pela improcedência do 
apontamento. Levando-se em consideração informações disponíveis no sistema Banco de Preços 
deste Tribunal, concluiu inicialmente a Unidade Técnica haver indícios de superfaturamento de 
preços no processo licitatório. Após apresentação das defesas, em sede de reexame, aduziu que, 
de fato, como afirmaram os defendentes, os produtos foram adjudicados a preços inferiores ao 
preço médio de mercado, apurado com base na cotação de preços com quatro empresas. Nesse 
sentido, asseverou que a cotação de preços constitui etapa inicial, essencial e indispensável do 
processo de licitação, que deve ser precedido de ampla pesquisa de mercado, nos termos do inciso 
V do art. 15 conjugado com o inciso II do § 2º do art. 40 Lei n. 8.666/93, e, no caso específico 
das licitações na modalidade pregão, o inciso III do artigo 3º da Lei n. 10.520/02 determina que, 
na fase preparatória do certame, deverão constar “a justificativa das definições referidas no inciso 
I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1291%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1291%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2780%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4278%2520ANOACORDAO%253A2009/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1332%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3130%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3130%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3395%2520ANOACORDAO%253A2007/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520?uuid=e4b424b0-04cd-11eb-ab21-351d134cdbdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1012265
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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serviços a serem licitados”. In casu, para o relator, não há de se falar em ausência de pesquisa de 
preços, uma vez que constam, da fase interna do processo licitatório, orçamentos oferecidos por 
quatro empresas, com base nos quais a Administração confeccionou o mapa de cotações e 
elaborou planilha estimada de custo e, conforme se depreende da ata, os valores que foram 
oferecidos pelos vencedores do certame eram condizentes com os preços médios orçados e, além 
disso, a maior parte dos itens foi adjudicada por valores inferiores à média orçada na pesquisa de 
preços. A respeito da manifestação inicial da Unidade Técnica, indicando a existência de suposto 
superfaturamento, ponderou que esta levou em consideração informações disponíveis no Banco 
de Preços deste Tribunal, para todo o Estado de Minas Gerais, que, no seu entendimento, é 
ferramenta importante e constitui parâmetro relevante para se identificar preços de produtos, 
mas não substitui – e nem poderia substituir – o procedimento de cotação de preços realizado 
pela Administração Pública na fase preparatória do certame, que, como já havia expresso, 
constitui etapa inicial, essencial e indispensável do processo de licitação. Assim, com base nos 
elementos dos autos e no limite das análises empreendidas pela Unidade Técnica, entendeu não 
haver comprovação de superfaturamento e, consequentemente, não vislumbrou ocorrência de 
dano ao erário, razão pela qual não impôs aos responsáveis o dever de ressarcimento. Diante do 
exposto na fundamentação, julgou parcialmente procedentes os apontamentos lançados na 
representação, por considerar irregular a exigência de apresentação de amostras por parte de 
todos os licitantes, sem, contudo, fixar responsabilidade e, por conseguinte, sancionar os 
responsáveis pelo certame, recomendando aos responsáveis que, nos futuros procedimentos 
licitatórios, fossem revistos os critérios fixados no edital de apresentação e avaliação das amostras. 
O voto do relator foi aprovado por unanimidade pelo colegiado da 2ª Câmara. Representação 
n. 1066508, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.23 Prestação de serviço. Irregularidade. Vedação ao enriquecimento indevido. Deve-se 
sempre considerar a possibilidade de ter havido prestação de serviços, a despeito da contratação 
irregular, não sendo lídima a imputação do dano total ao jurisdicionado, por ser regra basilar de 
direito à vedação ao enriquecimento indevido. Processo nº 208.320-1/19, Boletim de 
Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

 
1.1.24 Edital de concorrência internacional. Parque Urano e Marina no Município de 

Florianópolis. Complexidade do objeto. Lei 8987/1995. Aplicação. Legalidade 
condicionada à inclusão de cláusula contratual e apresentação posterior do fluxo de 
caixa. O TCE/SC considerou o edital de Concorrência Internacional n. 891/SMS/DSLC/2019, 
para a concessão de implantação, operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina no 
Município de Florianópolis, em consonância com a legislação regente, atendido os seguintes itens: 
1. Inserção de cláusula contratual determinando a realização de aditivo ao contrato (e/ou 
documento equivalente), após a execução e aprovação do projeto executivo pelo Poder 
Concedente e demais órgãos responsáveis, delimitando os critérios, indicadores, fórmulas e 
parâmetros definidores da qualidade do serviço cuja execução foi outorgada à iniciativa privada; 
2. Apresentação do fluxo de caixa da concessão após a aprovação do projeto executivo pela 
Prefeitura Municipal de Florianópolis e obtenção das licenças ambientais, para posterior análise 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066508
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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desta Corte de Contas. Trata-se de análise da concessão para implantação, operação, gestão e 
manutenção do “Parque Urbano Marina Beira Mar Norte”, da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. De acordo com o Conselheiro José Nei Alberton Ascari, “o feito originou-se 
mediante controle prévio e orientação técnica referente à fase de planejamento da outorga da 
concessão, seguindo os ritos da Instrução Normativa nº TC- 022/2015, abrangendo a análise dos 
pontos de controle relacionados aos procedimentos preliminares, estudos de viabilidade jurídica, 
técnica e econômico-financeira, demonstrativos dos impactos orçamentários e financeiros, 
sistema e custos de fiscalização, impactos socioambientais e participação social no projeto (art. 
4º)”. Também explicou que “com a publicação do Edital de Concorrência Internacional nº 
891/SMA/DSLC/2019 em 28/11/2019 pela unidade gestora, o processo passou a analisar o 
edital e seguir os ditames da Instrução Normativa nº TC-021/2015. Nessa toada, a DLC exarou 
o Relatório nº DLC-914/2019 (fls. 1529-1544), no qual constatou que 10 orientações em relação 
ao plano de negócios e fluxo de caixa, 3 em relação ao edital e 2 em relação ao contrato não 
foram atendidas no instrumento convocatório publicado. Diante disso, a instrução sugeriu a 
sustação cautelar do certame, requerimento este que foi acolhido pelo Relator à época, 
Conselheiro Luiz Eduardo Cherem, por meio da Decisão Singular nº GAC/LEC-27/2020, nos 
termos sugeridos no relatório”. Posteriormente, informou que “houve pedido de reconsideração 
desta decisão liminar em 14 de janeiro de 2020. Sua apreciação coube ao Conselheiro Luiz 
Eduardo Herbst, que na data de 22/01/2020 foi sorteado para exercer a relatoria transitória do 
feito. [...] Na sessão extraordinária do dia 23 de janeiro, acolhendo os termos da Decisão Singular 
nº GAC/LRH-41/2020, o Plenário deliberou no sentido de expedir cautelar diferida, a fim de 
que o procedimento licitatório seja suspenso para análise deste Tribunal no momento anterior à 
homologação e adjudicação, com o objetivo de verificar se as irregularidades que inicialmente 
levaram à concessão da medida de urgência trouxeram prejuízos ao certame, ao interesse público 
ou à sociedade”. O Relator destacou que “esta Corte de Contas exerceu sua fiscalização de 
maneira preventiva e orientativa, examinando projetos, estudos preliminares e demais 
documentos. Esta atuação se mostrou satisfatória, pois das 73 orientações técnicas emitidas, 59 
delas foram atendidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis”. E informou que lançado o 
edital e permitido o seu prosseguimento até a fase de homologação e adjudicação por força de 
medida cautelar diferida, o processo retornou ao Plenário do Tribunal para a deliberação sobre 
“a legalidade ou ilegalidade, de acordo com os princípios e regras aplicáveis ao caso”. O Relator 
também registrou que “não houve impugnação aos termos do edital na esfera administrativa 
tampouco na esfera judicial. Ou seja, nem a sociedade nem possíveis interessados em participar 
da contratação em tela questionaram seus termos sob possível existência de cláusulas restritivas, 
ilegais, ou ainda com potencial lesão de direitos e do interesse público”. Ponderou que “o certame 
em tela comporta a concessão de dois objetos em conjunto: a concessão de uso de espaço público 
para a construção de marina, e a criação, gerenciamento e operação de parque urbano. Este é o 
objeto da licitação, conforme o Termo de Referência anexo ao Edital de Concorrência 
Internacional nº 891/SMA/DSLC/2019”. “Veja-se que além do objeto conjunto, deve ser 
salientado que não há um projeto executivo da licitação, pois tal encargo está atribuído à empresa 
vencedora. É justamente neste documento que será detalhando as atividades e serviços que serão 
disponibilizados no referido espaço. No momento, há apenas um estudo preliminar e o termo de 
referência, cujos documentos devem embasar a criação do projeto executivo e serão objeto de 
avaliação e aprovação pelo poder concedente [...]”, observou o Relator. E destacou, “não se trata 
meramente de uma concessão de uso de espaço público. Nem de uma tradicional concessão de 
serviço público. As regras se comunicam e se aplicam nos limites em que forem cabíveis ao objeto 
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licitado. Como bem exposto no parecer ministerial, há trabalhos técnicos e doutrina no Brasil no 
sentido de que a operacionalização e gestão de parques urbanos públicos atrai as regras da Lei de 
Concessões porque ele se constitui num espaço democrático especialmente importante para a 
qualidade de vida dos indivíduos e também para o desenvolvimento sustentável da cidade”. Desta 
feita, concluiu que “o objeto descrito no edital atrai a aplicação dos regramentos contidos na Lei 
de Concessões no que lhe for cabível, especialmente da singularidade do objeto e do mix de 
atividades privadas e públicas a serem desenvolvidas”, e por essa razão, defendeu a “aplicabilidade 
da alocação de riscos, a qual está presente no processo em análise (cláusula 23ª da minuta 
contratual – fl. 1102 e seguintes), bem como a presença de critérios, indicadores e parâmetros 
definidoras da qualidade do serviço como cláusula essencial da minuta contratual, em compasso 
com o art. 23, III, da Lei de Concessões”. De acordo com o Relator, “a minuta contratual desse 
certame previu, neste particular, a verificação de 12 encargos contemplados em 4 diferentes 
dimensões, compondo assim o sistema de mensuração de desempenho. Apresenta ainda quadro 
de indicadores de desempenho, mensurados por meio de 2 instrumentos distintos: Avaliação de 
Desempenho pelo Poder Concedente; e Pesquisa de Satisfação do Usuário”. O Relator citou o 
@LCC-19/00966678, o qual analisou o edital de concessão do centro de eventos de Balneário 
Camboriú, outra hipótese de concessão de uso de bem público com exploração comercial, e 
apontou os indicadores de desempenho, no caso, “o serviço de limpeza, a gestão de 
estacionamento e o controle de tráfego, a disponibilidade de internet, telefonia e cabeamento, 
atendimento ambulatorial, gestão das áreas de alimentação coletiva, manutenção das edificações, 
dentre outros”. O Relator extraiu dos autos do @LCC-19/00966678, a seguinte recomendação: 
“a avaliação de desempenho será realizada por amostragem representativa do indicador, a ser 
definida pela fiscalização do contrato, utilizando-se de averiguação em campo e/ou pesquisa em 
documentos e registros mantidos pela concessionária. A periodicidade do monitoramento poderá 
ser bimestral, trimestral ou anual, dependendo do indicador”. Assim sendo, o Relator entendeu 
que “a cláusula em debate é aplicável e necessária no caso concreto, incorrendo em uma falha o 
edital neste ponto. Entretanto, tenho que tal discrepância pode ser ajustada no contrato a ser 
celebrado, sanando, assim, o apontamento”. No mais, concluiu o Relator, “não vislumbro a 
presença de ilegalidades que maculem o edital sob exame, razão pela qual o certame deve 
continuar revogando-se a medida cautelar concedida a fim de permitir a sua homologação e 
adjudicação”. O Relator afastou o item que tratou da previsão, para fins de qualificação técnica, 
de comprovação de “realização e operação estruturada no valor mínimo de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), realizado na modalidade corporate finance ou Project finance”, em 
violação aos arts. 3º, § 1º, inc. I, e 30, inc. I, e § 1º, inc. I da Lei (federal) n. 8.666/93. Para o 
Relator, “considerando que não houve impugnação ao certame e tendo em vista a complexidade 
do objeto licitado, entendo que o apontamento não se sustenta no que toca ao argumento 
defendido pela DLC, sendo pertinente a exigência formulada no edital, de modo a evitar que 
empresas sem condições de executar o objeto se aventurem no projeto da instalação, gestão e 
manutenção do parque e marina no Município de Florianópolis”. Assim sendo, sugeriu o Relator 
“apenas fazer uma recomendação à Unidade Gestora para que, ao exigir comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes para 
comprovar a capacidade técnico-operacional dos licitantes, se atente ao fato de que a exigência 
deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. O Relator 
também afastou o item acerca da “falta de estabelecimento de como se dará a manutenção da 
TIR da concessão na hipótese de queda ou aumento acentuados na demanda, sugerindo-se a 
adoção de faixas de variação, de modo que dentro de uma determinada faixa o risco é da 
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concessionária, e acima ou abaixo da faixa o risco é repartido, em violação ao inc. II do § 2º do 
art. 7º da Lei (federal) n. 8.666/93”. Para o Relator, “se todos os riscos da concessão foram 
alocados para a empresa contratada, não há porque se adotar faixas de variação para queda ou 
aumento acentuado da demanda. A opção eleita pelo poder público de não assumir qualquer 
risco é perfeitamente legal, não havendo a obrigatoriedade de qualquer tipo de 
compartilhamento”. Sobre o item referente à metodologia para o compartilhamento de receitas 
acessórias ser considerada indevida, o Relator analisou que “a diretoria técnica defende que a 
incidência do percentual de 0,5% sobre o que superar 20% das receitas brutas deveria incidir 
sobre todas as receitas e, assim mantendo-se os seus termos, o Município deixa de ganhar em 
torno de R$ 290 mil reais por ano. Já a Prefeitura Municipal alega que a outorga variável fixada 
em 0,5% daquilo que superar em 20% a expectativa de receita bruta do projeto é um elemento 
de atratividade do Edital de Concorrência nº 891/SMA/DSLC/2019, que permitiria a elevação 
do próprio valor de outorga fixa, ante a possibilidade de ganhos decorrentes da elevação da receita 
durante o período de concessão”. Sobre essa questão, o Relator concluiu que “a intenção do 
poder público ao executar esta licitação não é lucrar diretamente – afora o pagamento da outorga 
fixa –; é justamente outro. A receita aos cofres municipais certamente advirá com o pagamento 
de impostos, abertura de novos postos de trabalho, com o turismo, entre outras formas. Além 
disso, já se pontuou aqui acerca do hibridismo do objeto, do interesse público que se está a tutelar, 
além da margem de liberdade que a administração pública municipal possui para modelar suas 
contratações”. Quanto à observação da área técnica de que “as 10 (dez) irregularidades indicadas 
em relação ao plano de negócios elaborado pela Unidade Gestora, remetem a falhas graves no 
próprio instrumento convocatório, pois não demonstram a devida viabilidade econômico-
financeira do projeto, ou seja: não deixam claro ao mercado que aquele empreendimento é 
atrativo o suficiente para que aportem recursos no projeto”, o Relator argumentou que “apesar 
disso, uma empresa acorreu à licitação e foi devidamente habilitada, cumprindo com todos os 
requisitos previstos no instrumento convocatório”. Sobre a proposta comercial, o Relator 
ressaltou que o item 15.10 do edital diz que para a sua apresentação a empresa deverá tomar base 
todos os gastos, investimentos, riscos, ressarcimentos e demais obrigações contidas no edital. 
“Não há necessidade de que eles sejam apresentados. O Anexo IV, que trata do modelo de 
proposta comercial do edital, é apenas uma única declaração onde consta o valor da outorga fixa, 
como se depreende do documento de fl. 1150. Assim também o é no Edital do Parque 
Ibirapuera”, concluiu o Relator. O Relator entendeu que remanesceu tão somente o apontamento 
referente à inexistência de critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade 
do serviço, em violação ao art. 23, III, da Lei federal nº 8987/95. Contudo, para que não haja 
prejuízos à conclusão da licitação, o Relator propôs a sua inserção no contrato, e explicou “o 
encaminhamento que proponho está em consonância com o art. 7º da Instrução Normativa nº 
TC-021/2015 e alinhada com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que assim 
dispõe em art. 20”. De acordo com a proposta apresentada “para atender a lei de regência e 
assegurar o interesse público, entendo que após a apresentação e aprovação do projeto executivo 
pelo Poder Concedente e demais órgãos responsáveis, quando os atores envolvidos terão a devida 
ciência de quais equipamentos urbanos serão modelados, instalados e/ou construídos, deverá ser 
redigido um termo aditivo, e/ou documento equivalente integrante do contrato, delimitando os 
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço público cuja 
execução foi outorgada à iniciativa privada”. Para a implementação dessa condicionante, 
especificou o Relator, “uma cláusula deverá ser inserida no contrato original a ser assinado pelas 
partes e sua redação deverá ser analisada pelo Tribunal de Contas. Esta cláusula obrigacional a 
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ser inserida no ajuste será dirigida tanto ao Poder Público como à Concessionária e sua 
implementação somente ocorrerá após referido aditivo (e/ou documento) dos parâmetros de 
qualidade também for analisado por esta Corte de Contas”. @LCC-17/00419568. Relator 
Conselheiro José Nei Alberton Ascari.  Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.25 Representação. Licitação. Prestação de serviços. Pneus. Registro de preço. Limitação 
geográfica. Subcontratação sem licitação. Procedente. Determinação. O TCE/SC 
considerou procedente Representação em relação a Edital de Pregão Presencial promovido pela 
Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, visando o registro de preços para a contratação de 
empresa que forneça pneus, bem como efetue a colocação/instalação, montagem, manutenção, 
balanceamento, alinhamento e geometria dos pneus entregues sob sua responsabilidade.  Trata-
se de Representação apresentada com fundamento no §1º do art. 113 da Lei Federal nº 8.666/93, 
comunicando supostas irregularidades no Edital de Pregão Presencial n. 013/2020, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, com os seguintes apontamentos: a) O item 2.3.16 da 
Minuta do Contrato – Anexo ao Edital, exige que a licitante possua estabelecimento para 
prestação de serviços, com distância não superior a 60 km (sessenta quilômetros) do Paço do 
Municipal; b) O item 2.3.11 da Minuta do Contrato – Anexo ao Edital não estabeleceu os limites 
dos serviços que poderão ser subcontratados, contrariando o disposto no art. 72 da Lei Federal 
8.666/93. Sobre a primeira irregularidade, o Relator citou a decisão dos autos @REP-
20/00035935 e a observação da área técnica, no sentido de que “é vedada a exigência de 
localização prévia, consoante o disposto no § 6º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, e na 
parte final do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, o qual prescreve que o processo 
licitatório somente permitirá as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações”. Igualmente recordou que a “exigência restringe a participação de 
possíveis interessadas que não estão localizadas nas proximidades do Município contratante, 
beneficiando licitantes com sede no Município ou nas redondezas, de forma contrária ao disposto 
no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei (federal) nº 8.666/93”. O Relator citou o ensinamento de Marçal 
Justen Filho, para quem, no caso de inclusão de exigências excessivas, “a Administração terá de 
comprovar que adotou o mínimo possível. Se não for possível comprovar que a dimensão 
adotada envolvia esse mínimo, a Constituição terá sido infringida. [...]  Se a Administração não 
dispuser de dados técnicos que justifiquem a caracterização da exigência como indispensável 
(mínima), seu ato será inválido”. Por fim, o Relator salientou o entendimento do TCU, Acórdão 
n. 1265/2009 – Plenário. Data da sessão: 10/06/2009. Relator Benjamin Zymler: “É irregular a 
exigência, como condição para participar de processos licitatórios, que os licitantes comprovem 
a propriedade dos equipamentos a serem utilizados na execução do objeto, bem como das suas 
localizações prévias, permitindo-se apenas a relação explícita e a declaração formal quanto a sua 
disponibilidade” e o § 6º do art. 30 da Lei (federal) nº 8.666/93 que veda a definição de localização 
prévia de licitante. Assim sendo, sobre a primeira irregularidade, o item 2.3.16 da Minuta do 
Contrato – Anexo ao Edital, que exige que a licitante possua estabelecimento para prestação de 
serviços, com distância não superior a 60 km do Paço do Municipal, o Relator concluiu que “a 
exigência de limitação geográfica da localização das licitantes poderia ser aceita desde que 
comprovada sua indispensabilidade à garantia do cumprimento do objeto a ser contratado, na 
forma exigida pelo inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, isto por meio de estudos 
técnicos preliminares, demonstrando sua necessidade”. O Relator citou a decisão do TCU para 
ilustrar a necessidade de estudos técnicos preliminares, no Acórdão nº 2012/2017, Relator José 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700419568
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Múcio Monteiro: “É oportuno registrar que o Plenário deste Tribunal ao proferir o Acórdão 
1.592/2013, adotou o entendimento de que a adoção de critérios de regionalização deve ser 
precedida de estudos que comprovem a sua vantajosidade, à luz do art. 3º, caput, da lei 8.666/93 
(item 9.3.3). Cumpre ressaltar ainda que se trata aqui de parecer obrigatório da Assessoria Jurídica, 
ante o disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93”. E complementou o Relator, “ocorre 
que no caso em exame não foi apresentado qualquer estudo técnico que justifique a exigência 
efetivada, demonstrando a imprecisão de tal critério e, o ponto mais relevante, suscitando dúvidas 
acerca da efetiva competitividade do certame licitatório, na forma exigida pelo art. 3º, caput e § 
1º, inciso I da Lei de licitações” e concluiu “os prazos fixados para execução do objeto contratual, 
de até 03 dias para entregados equipamentos e de até 24 horas para execução dos serviços, a 
princípio, afastam a necessidade de limitação geográfica das licitantes” e “diante da ausência de 
dados técnicos que justifiquem a inclusão de tal requisito para habilitação das empresas 
interessadas, a exigência se torna excessiva e pode representar prejuízo à competitividade, 
contrariando, também, o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da lei de licitações”. Sobre a segunda 
irregularidade, o Anexo ao Edital não estabeleceu os limites dos serviços que poderão ser 
subcontratados, de acordo com o Relator, contrariando o disposto no art. 72 da Lei Federal 
8.666/93: “O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra,serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela Administração”. Em conclusão o TCE/SC determinou à Prefeitura 
Municipal de Otacílio Costa que no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a adoção de uma das 
seguintes medidas: a) Retificação dos itens 1.1 do edital e 2.3.11 e 2.3.16 da Minuta do Contrato, 
com a republicação do edital na forma estabelecida pelo §4° do art. 21 da Lei n. 8.666/93, 
respeitando o prazo de 08 (oito) dias exigido pelo inciso V do art. 4º da Lei n. 10.520/2002; ou 
b) Anulação do Edital de Pregão Presencial n. 013/2020, com base no art. 49 da Lei n. 8.666/93 
e comprove a este Tribunal no prazo de 30 dias da publicação da Decisão no Diário Oficial 
Eletrônico deste Tribunal. @REP-20/00131063, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº76, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.26 Denúncia. Edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – Irregularidades 
– Aquisições de usina de micropavimentação. Em Denúncia foram noticiadas supostas 
irregularidades em edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – “para futura 
aquisição de Usina de micro pavimentação destinada a manutenção das vias pavimentadas do 
município”. Em razão de irregularidades detectadas, o Relator corroborou com a Secretaria de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e com o Ministério Público de Contas para 
responsabilizar o gestor diante da adoção do sistema de registro de preço fora das hipóteses 
previstas no art. 3º do Decreto Federal nº 7892/13, haja vista tratar-se da aquisição de bem único. 
Verificou a excessiva especificação na descrição do item, que poderia ter resultado em restrição 
ao caráter competitivo da licitação. Salientou quanto à irregularidade na exigência de pagamento 
parcelado do bem, por tratar-se de objeto de natureza indivisível, já que foi adquirida apenas uma 
unidade, cujo pagamento deveria ser único, após regular liquidação. O Relator deixou de imputar 
multa pela ausência de informação do termo de referência quanto à condição do equipamento, 
tendo em vista que a licitação já está conclusa e o objeto já foi adquirido. O Tribunal alertou 
sobre a necessidade de se observar estas questões nas futuras licitações. O Voto foi aprovado por 
unanimidade, sendo apontadas as seguintes irregularidades: (a) a adoção do sistema de registro 
de preço em hipótese não prevista no art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/13; (b) Termo de 
Referência deficiente, dada a falta de informação quanto a condição de uso do equipamento 
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pretendido (novo ou usado), além de conter especificação excessiva de alguns itens do objeto; (c) 
Previsão em edital de pagamento parcelado, sendo que, por se tratar de aquisição de equipamento, 
a Lei nº 8.666/93 determina a quitação integral no prazo máximo de trinta dias após a entrega da 
cobrança da contratada à contratante. Acórdão nº 04878/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 26, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 

 
1.1.27 Abrangência da sanção de impedimento de contratar e licitar temporariamente com a 

Administração Pública disposta no art. 7º da Lei do Pregão. Em Agravo interposto em face 
da Medida Cautelar nº 02/2020-GABCSC, exarada monocraticamente pela Presidência do 
TCMGO em 16/7/20, foi suspenso cautelarmente pregão presencial deflagrado pelo Município 
de Caldas Novas, diante da constatação de que empresa declarada vencedora de um dos itens 
estaria temporariamente impedida de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
Municipal, conforme a Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 
TCESP –, o que poderia acarretar prejuízos de ordem jurídica. A empresa licitante alegou que 
não há plausibilidade jurídica em lhe estender os efeitos da pena que foi imposta pelo município 
de Piraju/SP, impedimento de contratar e licitar temporariamente com a Administração (art. 7° 
da Lei n. 10.520/2002), fora daquele ente federativo. O Relator acompanhou o posicionamento 
da Secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e do Ministério Público de 
Contas, tendo em vista que a decisão do Chefe do Poder Executivo que aplicou a penalidade à 
agravante declarou expressamente que a sanção tem efeitos no âmbito daquele município. A 
SFOSEng destacou que “o relator daqueles autos evidenciou que o alcance da pena prevista na 
Lei do Pregão não deve extrapolar a órbita interna do ente sancionador. Esse entendimento se 
alinha à jurisprudência majoritária do TCU, explicitada pelo Boletim de Jurisprudência n. 253, no 
qual consta: ‘Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 
10.520/2002 restringem-se ao âmbito do ente federativo sancionador (União ou estado ou 
município ou Distrito Federal’”. O Agravo foi provido por unanimidade e a medida cautelar 
revogada, considerando-se sem efeitos, no âmbito do município de Caldas Novas, a sanção 
aplicada em desfavor da empresa no município de Piraju-SP. Acórdão nº 05397/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.1.28 Representação da Lei nº 8.666/93. Deferimento de medida cautelar para o fim de 
suspender o pregão eletrônico nº 29/2020, do Município, no estado em que se encontra. 
Homologação. Encerram os autos representação lastreada no art. 113, §1º, da Lei n.º 8.666/93, 
com pedido liminar de suspensão do certame, formulada por empresa, em face do Pregão 
Eletrônico n.º 29/20, realizado pelo MUNICÍPIO para registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de recepcionista e serviços 
gerais, para a Secretaria Municipal de Saúde. Relativamente à alegação de inobservância de 
decretos federais, razão assiste ao município. O artigo 1º do Decreto Federal n.º 7.892/2013 e o 
artigo 1º do Decreto Federal n.º 10.024/2019, restringem seu âmbito de aplicabilidade à 
administração pública federal, não vinculando os outros entes da Federação (Estados, Distrito 
Federal e Municípios), que gozam da autonomia conferida pelo artigo 18 da Constituição Federal, 
notadamente no caso do Município, exercendo a referida autonomia, editou diploma normativo 
próprio disciplinando, de modo diverso do modelo federal, o prazo para o exercício do direito 
de impugnar administrativamente o ato convocatório. Não há, nesse ponto, impropriedade hábil 
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a autorizar o recebimento da representação. Quanto à ausência de planilha de composição de 
custos operacionais, igual sorte não lhe assiste. Por injunção do artigo 7º, §2º, inc. II, da Lei n.º 
8.666/1993, obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado 
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Por sua vez, o artigo 
40, §2º, inc. II, da mesma lei, impõe como anexo obrigatório do edital o orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários. Assim, tem-se que o orçamento detalhado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários é requisito para a abertura da licitação e parte 
integrante do edital. A ratio essendi de tais dispositivos se encontra na necessidade da 
Administração, na fase interna da licitação, de estimar da forma mais precisa possível todos os 
custos envolvidos com a execução dos serviços que pretende contratar. Corolário disso, é a 
apresentação, pelos aderentes à convocação pública feita pela Administração, de proposta que, 
de igual forma, venha acompanhada de descritivo detalhado de todos os custos envolvidos na 
prestação do serviço, sejam eles diretos e indiretos, além, por óbvio, do lucro. Posto isso, 
compulsando o procedimento licitatório encaminhado pela municipalidade, não se vislumbrou a 
realização de orçamento detalhado para a prestação dos serviços objeto da licitação. Assim, diante 
da falta desse orçamento detalhado, o edital também não previu a necessidade de apresentação 
de proposta, acompanhada do descritivo de todos os custos diretos e indiretos e lucro. Como o 
objeto da licitação se trata de cessão de mão de obra, existem benefícios que devem ser pagos 
aos trabalhadores dessas funções que variam conforme o assentado em convenção coletiva 
própria, a qual varia em razão da base territorial, consoante o indicado pelo princípio da unidade 
sindical (art. 8º, inc. II, da Constituição Federal). Diante disso, a representação deve ser recebida 
e quanto à medida cautelar pleiteada, dentro da estreita perspectiva que esta fase embrionária 
comporta, verifica-se o preenchimento dos requisitos autorizadores da sua concessão. Assim 
sendo, por meio do Despacho n.º 1051/20 defere-se a medida pleiteada, para o fim de 
SUSPENDER cautelarmente o Pregão Eletrônico n.º 29/2020, no estado em que se encontra, 
com fundamento no inciso IV do §2º do artigo 53 da Lei Orgânica, bem como no inciso VII do 
artigo 32, no §1º do artigo 282 e no inciso V do artigo 401 do Regimento Interno. Processo nº 
439970/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242 
 

1.1.29 Representação da Lei nº 8.666/93. Pela procedência e aplicação das sanções pecuniárias. 
Trata-se de Representação formulada pela empresa de Engenharia e Serviços contra a Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização, por meio da qual são apontadas irregularidades em relação 
ao sigilo aposto sobre pareceres internos relacionados ao indeferimento do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato. Dos documentos trazidos em sede de contraditório pela 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, não é possível certificar que a empresa de 
Engenharia e Serviços Ltda. tenha tido acesso a cópia dos pareceres lavrados pela Diretoria de 
Operações e pela Coordenadoria Jurídica, expressamente mencionados no bojo do Ofício n.º 
3.606/2016-GAB/PRES) e utilizados como motivadores da negativa ao pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato n.º 035/2013. Desse modo, diante da evidente afronta ao 
princípio constitucional da publicidade, que, entre outros, norteiam as atividades da 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de reconhecer a procedência dos fatos trazidos ao 
conhecimento desta C. Corte, verifica-se a necessidade de cominação da multa prevista no artigo 
87, IV, g, da LC n.º 113/05 ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
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respectivamente. Processo nº 992350/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-85-2020/331550/area/242 
 

1.1.30 Consulta. Possibilidade da Administração contratar empresa para locação de luminárias 
de LED e dos materiais e serviços para sua instalação e manutenção. Cabimento da 
modalidade pregão. Manifestações uniformes. Viabilidade da contratação e uso do 
pregão, desde que atendidos requisitos.  1) É possível que a Administração Pública realize 
contratação de empresa para locação de luminárias de LED e dos materiais e serviços para sua 
instalação e manutenção, desde que essa opção seja precedida por estudo técnico de viabilidade 
capaz de comprovar a vantajosidade da locação em detrimento da aquisição dos produtos;2) Há 
possibilidade de se utilizar a modalidade pregão para a contratação de bens e serviços de 
iluminação pública, desde que se possa extrair do edital e do termo de referência, padrões de 
desempenho e qualidade objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado. 
Processo nº 81466/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242 
 

1.1.31 Licitação. Proposta. Composição. Atividade econômica. Categoria profissional. 
Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. É irregular a exigência de que 
as propostas dos licitantes indiquem os acordos coletivos, as convenções coletivas ou as 
sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço. As 
propostas devem considerar o enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante 
do empregador. Acórdão nº 2601/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.32 Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Matriz de risco. Empreitada por preço 
global. É recomendável a utilização de matriz de riscos em contratações derivadas da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais) que envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de 
empreitada por preço global, por se tratar de elemento que agrega segurança jurídica aos 
contratos. Acórdão nº 2616/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.33 Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Obras e serviços de engenharia. 
Orçamento estimativo. SINAPI. SICRO. O Sinapi e o Sicro representam fontes prioritárias 
para a orçamentação de obras e serviços de engenharia das empresas estatais, devendo restar 
demonstrada a inviabilidade de seu uso para a utilização de outras fontes (art. 31, §§ 2º e 3º, da 
Lei 13.303/2016). Acórdão nº 2628/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.34 Licitação. RDC. Contratação integrada. Vantagem. Justificativa. Obrigatoriedade. É 
irregular a adoção da contratação integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC) sem a efetiva demonstração das vantagens técnicas e econômicas auferidas pela sua 
utilização, comparativamente com os outros regimes de execução previstos em lei (art. 9º da Lei 
12.462/2011). Acórdão nº 10829/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.35 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Fiança bancária. Instituição 

financeira. Banco Central do Brasil. Autorização. É irregular a prestação de garantia 
contratual na modalidade fiança bancária, prevista no art. 56, § 1º, inciso III, da Lei 8.666/1993, 
emitida por empresa que não seja instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central 
do Brasil. Acórdão nº10829/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.36 Responsabilidade. Culpa Parecerista. Parecer jurídico. Contrato administrativo. 
Reajuste. Erro grosseiro. A emissão de parecer jurídico sem abordar a inviabilidade de conceder 
a empresa contratada pela Administração reajuste de preço por desconformidade com o art. 40, 
inciso XI, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 2º e 3º da Lei 10.192/2001 caracteriza erro grosseiro e 
acarreta a aplicação de multa ao seu autor. Acórdão nº 10830/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 330, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.2. Pessoal.  

 
1.2.1 Admissão de pessoal. Teste seletivo para contratação temporária de professores 

universitários destinada a suprir a falta de servidores efetivos. Regularidade. Registro 
com expedição de recomendações. Apesar do entendimento ministerial a respeito da 
perpetuação de vínculos precários aparentemente de forma indefinida e contrária à Constituição, 
acompanha-se o opinativo da CAGE quanto à possibilidade de registro das admissões em exame. 
Essa é, a propósito, a linha dos precedentes da Corte em casos tais, conforme pode-se inferir do 
Acórdão n.º 3515/19-S1C proferido no processo n.º 824792/16 e do Acórdão n.º 3904/19-S1C 
proferido no processo n.º 387256/17. Compulsando os autos, verifica-se que a universidade 
apresentou as informações e documentos necessários à comprovação da legalidade e regularidade 
dos atos administrativos praticados. Em relação aos apontamentos técnicos, acolhe-se no sentido 
de que sejam expedidas recomendações à entidade de ensino. Ao Estado do Paraná, contudo, o 
presente expediente não se revela a via mais adequada para o mesmo desiderato. Conforme bem 
colocado pelo ilustre auditor Sergio Ricardo Valadares Fonseca no Acórdão n.º 394/20-S2C do 
processo n.º 281440/17, a prática corriqueira de contratação de professores em regime 
temporário no âmbito do Estado amarrada à incerteza acerca da possibilidade de realização de 
concursos públicos a depender de autorização por parte do Chefe do Poder Executivo é matéria 
reiteradamente discutida por este Tribunal, sendo inclusive tratada no processo de prestação de 
contas anual do Governador do Estado relativas ao exercício de 2017, este sim o âmbito mais 
abrangente e apropriado para debatê-la e perquirir qual a solução mais adequada. Ante o exposto, 
vota-se pelo registro das admissões realizadas pela Universidade Estadual  objeto do presente 
processo e pela expedição de recomendação à entidade a fim de que em seus próximos 
procedimentos atente-se para encaminhar as informações e documentos referentes aos processos 
de admissão de pessoal dentro dos prazos previstos no artigo 9º da Instrução Normativa n.º 
142/2018 deste Tribunal, bem como para que sejam elaborados os documentos financeiros e 
orçamentários conforme as alíneas "g", "h", "i" e "j" do inciso III do art. 11 da mesma instrução. 
Processo nº 206936/17 - Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10192.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-
2020/331162/area/242#6 
 

1.2.2 Tomada de contas extraordinária. Comunicação de irregularidade. Pagamento de 
adicional por tempo de serviço e licença prêmio indenizada aos ocupantes de cargos em 
comissão. Alteração da legislação durante a instrução processual. Irregularidade das 
contas, sem aplicação, de sanções conforme precedentes.   Os membros da Segunda Câmara 
do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, 
por unanimidade, em: I. julgar irregular o objeto da presente Tomada de Contas Extraordinária, 
originada de Comunicação de Irregularidade da então Coordenadoria de Fiscalização de Atos de 
Pessoal, por meio de Procedimento de Apontamento Preliminar de Acompanhamento (SGA), 
em que indica a ocorrência de dano ao erário decorrente de pagamentos de adicional por tempo 
de serviço e de licença prêmio indenizada à servidores comissionados da Câmara Municipal de 
Londrina, no período de setembro/2011 a agosto/2016 pelos gestores à época, sem aplicação de 
sanções, conforme precedente do Acórdão n° 1529/20, da Segunda Câmara; II. remeter os autos, 
após o trânsito em julgado da presente decisão, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, 
para anotações devidas, deixando, no entanto, de incluir o nome dos gestores no cadastro dos 
agentes com contas irregulares, diante da inexistência de ato doloso de improbidade 
administrativa, tal como dispõe o art. 1º, I, "g" da Lei Complementar nº 64/90. Processo nº 
1002110/16 - Acórdão nº 2113/20 - Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR 
nº 84/20, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-
pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2 
 

1.2.3 Consulta. Secretários municipais. Reconhecimento de permissivo constitucional para a 
instituição de 13º subsídio. Inexistência de imposição constitucional da aplicação do 
princípio da anterioridade na fixação de subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Secretários. Divergência na regulamentação constitucional que trata da fixação de 
subsídios de vereadores da regulamentação quanto aos demais agentes políticos. 
Complementação ao que foi estabelecido nos Acórdãos  nº 4529/17-STP e 2989/19-ST, 
que trataram de tema correlato com força normativa e efeito vinculante. Para Prefeitos, 
vice-Prefeitos e Secretários Municipais, por força do que dispõe o art. 29, V, da Constituição 
Federal e o art. 16, VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 650.898, é possível a concessão de 13º subsídio no 
curso da legislatura, observado o princípio da reserva legal. Face ao que foi decido pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 650.898, este Tribunal alterou seu entendimento 
quanto à possibilidade de concessão de 13º subsídio a Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais, consoante Acórdão nº 4528/17- STP, do TCE/PR. O artigo 11 da 
Instrução Normativa nº 72/2012 do TCE/PR encontra-se superado face a referida decisão 
proferida em sede de Consulta, com efeitos normativo e vinculante. O princípio da anterioridade 
aplica-se apenas à instituição dos subsídios de vereadores, por força do que dispõe o art. 29, VI, 
da Constituição Federal. A fixação legal da possiblidade de pagamento de 13º subsídio a agentes 
políticos somente pode alcançar situações futuras, em respeito aos princípios da segurança 
jurídica, do interesse social e da boa-fé, o que impede que se considere a aplicação retroativa da 
lei que venha a ser editada nesse sentido. A vigência de lei prevendo o pagamento das vantagens 
em comento inaugura o marco temporal normativo a partir do qual poderão ser pagas aos 
beneficiados. Ademais, a lei que fixar o benefício deve atender todas as condições de validade: a 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00349225.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
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previsão da despesa na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, atendidos 
os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os limites do art. 29-A e §1º da 
Constituição Federal. "Conforme previsão expressa do art. 29, V, da Constituição Federal, a 
iniciativa do projeto de lei que disponha sobre remuneração de Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Secretários Municipais é exclusiva da Câmara Municipal", de acordo com o que foi respondido 
pelo Acórdão nº 4529/17- STP, aplicável em sua plenitude aos Secretários 
Municipais.  Secretários Municipais detentores de cargo efetivo e licenciados que tenham optado 
pelo subsídio do cargo de Secretário Municipal somente terão direito a receber o 13º subsídio se 
houver expressa previsão legal acerca do recebimento dessa vantagem na lei específica que fixa 
os subsídios aplicáveis. Processo nº 903750/17 -  Acórdão nº 2045/20 - Tribunal Pleno, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#2 
 

1.2.4 Tomada de Contas Extraordinária. Universidade Estadual. Alta quantidade de horas 
extras. Irregularidade no Portal da Transparência. Saneamento. Pela regularidade das 
contas com ressalva.  Demonstrou-se que houve a adoção de providências para estabelecer um 
controle efetivo da jornada na Universidade e para que a utilização de horas extras fosse reduzida, 
consoante a defesa do Pró-Reitor de RH da Universidade. Assim, embora não tenha havido 
significativa redução na execução de horas extras, considerando que o quadro de pessoal da 
Universidade ainda demanda a prestação de serviço extraordinário, notadamente em virtude do 
elevado número de aposentadorias de servidores no último triênio, entende-se que o Achado n.º 
1 do Relatório de Auditoria pode ser convertido em ressalva. Quanto ao Portal da Transparência 
sem informações tecnológicas exigidas pela legislação, foi juntada aos autos informação assinada 
pelo Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade, afirmando que todos os 
relatórios que constam no portal da transparência da Universidade estão disponíveis em formato 
de planilha eletrônica, conforme solicitado pelo TCE-PR. Informaram que tal melhoria 
tecnológica foi efetuada no ano de 2018, quando da divulgação do referido processo. 
Adicionalmente também deixaram disponível a opção dos relatórios em formato PDF. Do exame 
do Portal da Transparência da Universidade, verifica-se que agora é possível acessar arquivos 
com informações disponibilizadas também em formato de planilha eletrônica. Destarte, entende-
se que o Achado pode ser considerado motivo de ressalva na apreciação das contas, visto que a 
Universidade adotou providências para sanar a irregularidade. No entanto, a Universidade deve 
atentar para a necessidade constante de verificação dos sistemas de informática para que os 
arquivos sempre possam ser salvos no referido formato, conforme determina a legislação 
pertinente. Processo nº 25000/20 -  Acórdão nº 2042/20 - Tribunal Pleno, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#2 
 

1.2.5 Não é possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços inerentes à 
categoria funcional abrangida  pelo plano de cargos da autarquia, quando não se trate  
de cargos extintos ou não haja previsão legal contrária, mesmo que existam postos vagos. 
Tratam os autos de Consulta encaminhada por diretor de serviço autônomo de água e esgoto, 
vazada nos seguintes termos: “Ao se contratar serviços de pessoa física o encargo patronal de 
INSS, soma-se ao limite de contratação estabelecido no art. 24, incisos I e II da Lei 8.666/93, ou 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349151.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
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o limite da contratação diz respeito somente ao valor pago ao profissional?; O encargo patronal 
previdenciário pode ser classificado à conta da natureza da despesa que o gerou ou tem uma 
classificação mais correta?; Pode-se contratar serviço de pessoa física se existir na autarquia cargo 
com a mesma função contratada, sendo uma vaga ocupada e outra em aberto?; A contratação de 
serviços de engenharia pessoa física se encaixa no limite de R$ 8.000,00 ou R$ 15.000,00 
anuais?”(sic). A fim de guardar a linearidade do raciocínio, o relator, conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, procedeu ao exame das dúvidas suscitadas em ordem diversa da apresentada pelo 
consulente. De início, relativamente ao terceiro item da Consulta, destacou que este Tribunal 
deliberou, em prejulgamento de tese acerca da terceirização na Administração Pública, emitindo 
parecer nos autos da Consulta n. 1024677, no sentido de que é vedada a execução indireta de 
atribuições inerentes às categorias que compõem o plano de cargos do órgão ou entidade da 
administração direta, autárquica e fundacional, excepcionadas as disposições legais em contrário 
e as situações de extinção total ou parcial dos cargos, conforme previsto no art. 3º, IV, do Decreto 
Federal n. 9.507/18. Acrescentou que, no caso da extinção parcial, por força de previsão legal, 
os cargos vão sendo extintos gradualmente, à medida que ocorrem as vacâncias; desse modo, 
ainda que os cargos providos constem do quadro de pessoal do órgão ou da entidade, são 
considerados parcialmente extintos, uma vez que serão transformados ou excluídos assim que 
houver a vacância. Dentro desse contexto, considerou vedada a execução indireta do serviço, o 
qual deve ser prestado por servidores investidos mediante concurso público ou por pessoal 
contratado, desde que presentes os pressupostos constitucionais caracterizadores da necessidade 
temporária de excepcional interesse público. Com efeito, respondeu ao terceiro questionamento 
no sentido de que não é possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços 
inerentes à categoria funcional abrangida pelo plano de cargos da autarquia, quando não se tratar 
de cargos extintos ou não houver previsão legal contrária, mesmo que existam postos vagos. 
Quanto ao segundo questionamento, a relatoria respondeu em discordância parcial com a tese 
fixada na Consulta n. 836946, julgada em 15/05/13, e propôs a reforma de entendimento, 
passando a prevalecer que o encargo patronal previdenciário oriundo da contratação de pessoa 
física pela Administração Pública: i) não deve ser classificado à conta da natureza da despesa que 
o gerou; ii) não deve ser registrado sob o código “47 – Obrigações Tributárias e Contributivas”; 
iii) deve ser classificado como elemento de despesa “13 – Obrigações Patronais”, em código 
estruturado n. 3.3.90.13, sendo facultativo o acréscimo dos dígitos 7º e 8º (desdobramentos do 
elemento de despesa) para maiores especificações. O conselheiro Gilberto Diniz, em seu voto-
vista, manteve o posicionamento vigente e consolidado na resposta dada à consulta supracitada, 
nos moldes em que passou a expor. De acordo com o conselheiro vistor, o Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tanto o vigente à época da resposta dada à consulta, 
como o em vigor nos dias atuais, acompanha a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) de que a codificação 3.3.90.47 é a mais apropriada para a classificação de despesas 
decorrentes de obrigações tributárias e contributivas incidentes sobre o valor bruto do contrato 
de prestação de serviços por terceiros – pessoa física, sem vínculo empregatício, consoante se 
verifica da especificação dos componentes desse código estruturado, que agrega a categoria 
econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Opinou que os Tribunais de 
Contas, em se tratando de codificação da despesa pública, devem optar por acompanhar, de 
forma técnica, as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão de referência na 
consolidação das contas públicas, sendo que a adoção de padrões diferenciados pode fragilizar 
tal consolidação. Prosseguiu demonstrando que a intenção do órgão consolidador é que o 
elemento de despesa “13” seja utilizado exclusivamente para as despesas previdenciárias 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1024677
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20indireta,economia%20mista%20controladas%20pela%20Uni%C3%A3o.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20indireta,economia%20mista%20controladas%20pela%20Uni%C3%A3o.
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/836946
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 37 de 87 

 

decorrentes do pagamento de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, e, por 
conseguinte, necessariamente vinculado às despesas de pessoal, conforme expresso literalmente 
no manual editado pelo STN. Após essas considerações o relator encampou a divergência, 
notadamente quanto à necessidade de observância à sistemática utilizada pela STN, enquanto 
órgão central de orientação quanto à matéria, sobretudo porque há termo de cooperação firmado 
nesse sentido entre este Tribunal e a STN. Ressaltou, contudo, que, especificamente na questão 
da terceirização lícita e sua adequada classificação e registro – diante da atual normatização que 
ampliou a possibilidade de terceirização das atividades pela Administração Pública, autorizando, 
inclusive, que haja terceirização das atividades-fim, desde que não enquadráveis como atividade 
típica de Estado – deveria ser melhor avaliada pela própria STN à luz da LRF, a fim de que não 
houvesse burla ao regramento sobre o que deve ser ou não considerado como despesa com 
pessoal para fins dos limites de responsabilidade fiscal. Outrossim, em relação ao primeiro 
questionamento, o relator observou que a terceirização, como hipótese de contratação de 
serviços, deve-se pautar nas disposições da Lei n. 8.666/93, entre elas as que preveem a 
possibilidade de dispensa do procedimento licitatório em razão do reduzido valor, nos termos do 
art. 24, I e II, do mencionado diploma. Considerando que pessoas físicas e jurídicas obedecem à 
regimes substancialmente distintos, sob a ótica tributária, previdenciária, entre outras, afirmou 
não ser possível, no momento de optar pela realização do procedimento licitatório propriamente 
dito ou pela contratação direta por dispensa em razão do reduzido valor, avaliar com exatidão 
quais seriam os custos adicionais. Nessas circunstâncias, considerou mais coerente e seguro 
relacionar o limite da dispensa de licitação ao valor estimado da contraprestação a ser paga pela 
prestação do serviço e das obrigações dela decorrentes, de incidência indistinta para pessoas 
físicas ou jurídicas, para não ensejar o tratamento não isonômico entre elas, na medida em que 
favorecia a contratação direta da que envolvesse menores encargos, em violação ao disposto no 
art. 3º, caput, da mesma Lei. Diante dessas considerações, concluiu que o encargo patronal devido 
pela Administração na contratação de serviços de pessoa física não deve ser incluído na apuração 
dos limites que permitem a dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, I e II, da Lei n. 
8.666/93, sob pena de inobservância do princípio constitucional da isonomia, nos termos do art. 
3º, caput, do mesmo diploma. Por derradeiro, quanto ao último questionamento, sublinhou que a 
dispensa de licitação vinculada ao valor da contratação é definida em percentual sobre os valores 
estabelecidos no art. 23, I, a, e II, “a”, da Lei n. 8.666/93, os quais foram atualizados pelo Decreto 
Federal n. 9.412/18, passando o limite da dispensa fundada no art. 24, I, para obras e serviços de 
engenharia, a corresponder a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), enquanto a prevista no art. 24, 
II, para compras e os outros serviços, que não de engenharia, equivale a R$ 17.600,00 (dezessete 
mil e seiscentos reais), não importando a natureza jurídica do contratado, se pessoa física ou 
jurídica. Nessa linha, afirmou que a contratação direta de pessoa física, por dispensa de licitação, 
para a prestação de serviço de engenharia, com fundamento no pequeno valor, deve observar o 
limite do art. 24, I, da Lei n. 8.666/93, qual seja R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Em face do 
exposto, os questionamentos do consulente foram respondidos da seguinte maneira: 1. Não é 
possível a execução indireta, por pessoa física ou jurídica, de serviços inerentes à categoria 
funcional abrangida pelo plano de cargos da autarquia, quando não se trate de cargos extintos ou 
não haja previsão legal contrária, mesmo que existam postos vagos; 2. Deve ser utilizado o código 
estruturado 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas – para classificação e registro da 
cota patronal devida ao INSS, de responsabilidade da Administração Pública, incidente sobre o 
valor bruto do contrato de prestação de serviços por terceiros – pessoa física, sem vínculo 
empregatício, e desde que essa contratação se enquadre como terceirização lícita, conforme 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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posicionamento vigente e consolidado na resposta dada à Consulta n. 836946; 3. O encargo 
patronal devido pela Administração na contratação de serviços de pessoa física não deve ser 
incluído na apuração dos limites que permitem a dispensa de licitação, com fundamento no art. 
24, I e II, da Lei n. 8.666/93, sob pena de inobservância do princípio constitucional da isonomia, 
nos termos do art. 3º, caput, do mesmo diploma; 4. A contratação direta de pessoa física, por 
dispensa de licitação, para a prestação de serviço de engenharia, com fundamento no pequeno 
valor, deve observar o limite atualizado do art. 24, I, da Lei n. 8.666/93. O voto do relator, que 
encampou o voto-vista do conselheiro Gilberto Diniz, foi aprovado por unanimidade. Consulta 
n. 977862, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.2.6 Despesa com pessoal. Limite da LRF. Adequação. Comprovação por período. Infração 
por período isolado. Em decorrência da metodologia disciplinada pela legislação, cumpre ao 
gestor, em cada período considerado, comprovar a adequação aos limites de despesas com 
pessoal, nos termos e limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A infração em cada 
período deve ser considerada isoladamente. Cada conduta ilícita do gestor, isoladamente 
considerada, gera uma nova infração, caracterizando a ocorrência de concurso material de 
infrações. Processo nº 222.781-6/20, Boletim de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, 
disponível em:  https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.2.7 Bombeiros e Policiais militares. Gratificação de regime especial. Tempo de serviço 
efetivo. Nos atos de transferência para a reserva remunerada de Bombeiros Militares e Policiais 
Militares, cujos requisitos sejam implementados após a ciência, pelo jurisdicionado, do teor desta 
decisão, em Sessão Plenária de 23/09/2020, assim como em relação aos atos de reforma cujo 
laudo pericial seja realizado a partir desta data, somente poderá ser computado, para efeito de 
incorporação da vantagem denominada “gratificação de regime especial de trabalho”, o período 
inerente à função de bombeiro ou policial militar, ou seja, o tempo de serviço efetivo, na forma 
do artigo 134 da Lei Estadual nº 880/85 (Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de 
Janeiro) e do artigo 131 da Lei Estadual nº 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do 
Rio de Janeiro), conforme o estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 279/79, para compensar 
o permanente desgaste físico e psíquico provocado pela elevada tensão emocional inerente à 
profissão. Processo nº 115.258-8/18, Boletim de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, 
disponível em:  https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.2.8 Recurso de Reconsideração. Saúde. Serviços Hospitalares. Fundação Hospitalar. 
Servidores Públicos. Sobreaviso. Pagamento. Princípio da legalidade. Prescrição. Não-
incidência. O TCE/SC negou provimento ao Recurso interposto pelo Ex-Diretor Presidente 
da Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha exarado no processo @TCE-11/00446815, 
que julgou irregular o pagamento de gratificação de sobreaviso a servidor da Fundação Hospitalar 
Filantrópica de Barra Velha, com imputação de débito e aplicação de multa. Trata-se de Recurso 
de Reconsideração interposto com pedido preliminar de prescrição da pretensão punitiva, e no 
mérito, o Recorrente asseverou que estava “subordinado à estrutura da Administração Municipal, 
com suporte das Secretarias de Administração e de Negócios Jurídicos” e declarou que “os 
relatórios de horas sobre os regimes de sobreaviso, horas extraordinárias e escalas de sobreaviso 
eram elaborados pela Assessora de Gabinete do Presidente, atribuindo a falha ao setor de 
Recursos Humanos e à Secretaria de Administração”. Inicialmente, o Relator explicou que, 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/836946
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/977862
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1100446815
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quanto à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, “sua hipótese diz respeito tão somente 
a irregularidades passíveis de penalidade de multa”, não havendo que se questionar “sua 
incidência sobre a imputação de débito, que possui natureza de ressarcimento ao erário e se sujeita 
à imprescritibilidade, em consonância com a Constituição Federal (art. 37, § 5º), corroborado 
pelo STF no Mandado de Segurança n. 26.210-9/DF e pelo TCU na Súmula n. 282, a qual 
estabelece que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de 
danos ao erário são imprescritíveis”. Quanto à multa aplicada pela deliberação recorrida, o Relator 
observou que “há entendimento pacificado neste Tribunal de que o prazo prescricional para esse 
tipo de sanção é aquele adotado pelo Código Civil (Lei federal n. 10.406/2002), em seu art. 205, 
que preconiza o lapso temporal de 10 anos”. E citou o Acórdão n. 1441/2016, do TCU, o qual 
reafirmou o entendimento quanto à aplicação do art. 205 do Código Civil para regular o prazo 
de prescrição da pretensão punitiva no âmbito daquele órgão, fixando, também, “a tese de que 
ela se interrompe com o ato que ordenar a citação, audiência ou oitiva da parte, conforme art. 
202, inciso I, do mesmo diploma legal”. O Relator analisou “a ocorrência da prática dos atos 
irregulares entre janeiro e junho de 2011 e a citação do recorrente em 20.4.2015 (fls. 230-231), 
observa-se que não ocorreu o transcurso do prazo decenal, razão pela qual deve ser afastada a 
tese preliminar”. O Relator ainda afastou a incidência do art. 24-A da Lei Orgânica deste Tribunal, 
acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar estadual n. 588/2013, que fixou o prazo para análise 
e julgamento dos processos em 5 anos, assim como regras de transição aos processos em curso 
em seu art. 2º. O Relator explicou que a “norma de transição do art. 2º da Lei Complementar 
estadual n. 588/2013 visa a salvaguardar situações de processos que, instaurados anteriormente 
à sua vigência, seriam imediatamente extintos, prejudicando a atuação do Tribunal sem que lhe 
fosse oportunizado tempo suficiente para adequações. Daí sua aplicação se dar apenas após a 
análise da regra principal, ou seja, quando houver a possibilidade de automática extinção dos 
autos pela regra do art. 24-A, o que não é o caso do presente feito”. O Relator ainda observou 
que no processo originário (TCE-11/00446815), a citação do Recorrente se operou em 
20.4.2015, ou seja, “verifica-se que o prazo final para julgamento corresponderá a 20.4.2020, 
tomando por base o prazo de 5 anos previsto no art. 24-A da Lei Orgânica”. Quanto ao mérito, 
o Relator ressaltou que foi apontado o pagamento irregular de gratificação de sobreaviso a 
servidor da Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha, o que fundamentou a condenação 
do Recorrente, em solidariedade, “devido à ausência de previsão legal e de comprovação de que 
o servidor estava em escala de sobreaviso no período de junho de 2011”. Além do débito, o 
Relator mencionou que ao Recorrente também foi aplicada a multa em razão do pagamento 
irregular de verbas remuneratórias a título de gratificação de sobreaviso, sem previsão legal, nos 
meses de janeiro a junho de 2011, a servidor da mencionada fundação. Sobre o argumento de 
subordinação da fundação à Administração Municipal, de acordo com o Relator, “muito embora 
o Recorrente sustente a subordinação da fundação à estrutura formal da Administração 
Municipal, a Lei municipal n. 508/2003 estabeleceu a personalidade jurídica própria, com 
autonomia financeira e administrativa, da Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha (art. 
1º), tendo sido extinta somente em 2013 (Lei Complementar municipal n. 142/2013). Logo, no 
período entre 2003 e 2013 a fundação possuía plena autonomia para exercer suas funções 
administrativas e financeiras”. Assim sendo, para Relator, “diante da previsão legal, aliado à 
ausência de provas concretas nos autos da subordinação da unidade gestora às Secretarias de 
Administração e de Negócios Jurídicos, ou de ato legal de delegação das atividades da fundação 
para a Administração Municipal no tocante à folha de pagamento dos servidores, não há como 
acolher o argumento do recorrente nesse ponto”. Quanto ao controle do regime de horas de 
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sobreaviso, horas extraordinárias e escalas de sobreaviso, o Relator constatou que se extrai do 
“documento juntado à fl. 31 pelo Recorrente que a responsável pela elaboração e pelo controle 
da escala, assim como pelos relatórios das horas trabalhadas e submetidas ao setor de Recursos 
Humanos, era a assessora de gabinete”. No entanto, destacou o Relator, nos documentos 
constantes das fls. 1022-1025 da tomada de contas especial, que tratam das escalas de plantão, 
infere-se o registro dos vistos não apenas da assessora de gabinete, “mas também do Recorrente, 
deste último inclusive com carimbo. Sendo assim, as informações assentadas nas escalas de 
plantão foram confirmadas pelo recorrente, de onde emana a sua responsabilidade”. Quanto à 
aplicação da Lei Complementar estadual n. 323/2006 e da Lei Complementar municipal n. 
3/1993 (Estatuto do Servidor Público de Barra Velha), mencionadas pelo Recorrente, o Relator 
apontou que elas “não servem de pressuposto normativo para a instituição do regime de 
sobreaviso, já que aquela se aplica à esfera estadual e esta cuida de forma genérica sobre a jornada 
de trabalho”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE 
RECONSIDERAÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. PAGAMENTO DE HORAS DE 
SOBREAVISO A SERVIDOR, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEM COMPROVAÇÃO 
DO TRABALHO. DÉBITO E MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. NEGAR 
PROVIMENTO. A imputação de débito, hipótese de ressarcimento de prejuízo causado ao 
erário, não se submete ao instituto da prescrição, conforme comando disposto no § 5º do art. 37 
da Constituição Federal e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. A pretensão punitiva 
de imposição de multa pelos Tribunais de Contas se subordina ao prazo geral de prescrição 
indicado no art. 205 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), que estabelece ser de 10 (dez) anos, 
conforme precedentes do TCU. A Lei Complementar Estadual n. 588/2013, inserindo o novo 
art. 24-A na Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Santa Catarina, estabeleceu o prazo de 5 anos 
para análise e julgamento de processos administrativos, levando em conta a data de citação do 
administrador ou responsável pelos atos administrativos, ou a data de exoneração do cargo ou 
extinção do mandato, considerando preferencial a mais recente. Logo, se a citação se deu em 
período inferior a 5 anos, não há óbice ao prosseguimento do processo. Na ausência de fatos 
novos ou elementos de prova passíveis de modificar a decisão combatida ou elidir a 
responsabilidade do gestor pelo pagamento irregular de horas de sobreaviso, deve ser mantida a 
condenação imposta”. @REC-19/00087682. Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.2.9 Impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a credenciados da saúde. 
Em Representação, foi referendada medida cautelar, por irregularidades em aditivos de contratos 
de credenciamento com profissionais da saúde, objetivando alterar os valores pagos para incluir 
adicional de insalubridade em razão do ambiente de trabalho hostil, especificamente no 
atendimento de pacientes com suspeita e já contaminados pela COVID-19. A Secretaria de 
Licitações e Contratos destacou a vigência da INTC nº 007/16, que veda a concessão de parcela 
indenizatória própria de servidor público aos credenciados prestadores de serviços. Em seu voto, 
o Relator apontou que o “credenciado pela administração pública não é servidor público, mas 
sim um prestador de serviço, pois é contratado para a execução de serviço certo, cuja 
remuneração auferida é decorrente da quantidade de procedimentos realizados pelo valor fixado 
no instrumento convocatório”. Ressaltou que “caso opte o gestor por incrementar os 
pagamentos dos profissionais de saúde que se encontram em contato com pacientes com suspeita 
e já contaminados pela Covid-19, deverá fazê-lo mediante novo credenciamento, prevendo um 
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valor maior para os plantões (nos moldes autorizados pelo art. 10 da INTCM nº 007/2016 (desde 
que não caracterize adicional de insalubridade), ou por meio outro, juridicamente possível, 
escolhido pelo município”. Preenchidos os requisitos legais – fumus boni iuris e perigo de grave 
lesão ao erário municipal –, a relatoria referendou a Medida Cautelar expedida, que determinou 
a imediata suspensão de todos os pagamentos referentes aos adicionais de insalubridade do caso. 
Acórdão nº 04867/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.2.10 TCMGO e MPC/TCMGO expedem a Recomendação Conjunta nº 05, pela possibilidade 
de se instituir, por lei, benefício aos prestadores de serviço de saúde  credenciados 
durante a pandemia da COVID-19.  Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás e Ministério Público de Contas, dispondo sobre a 
possibilidade de se instituir, por lei, benefício de assistência social aos prestadores de serviços de 
saúde credenciados, acometidos pelo contágio da COVID-19 e impactados pelos efeitos sociais 
e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. Os Chefes dos Poderes Executivos dos 
municípios goianos e Gestores da Saúde foram orientados quanto à possibilidade de instituição 
de benefício assistencial voltado a mitigar o impacto social e financeiro aos dos profissionais 
prestadores de serviços de saúde credenciados, afastados da prestação de serviços, com 
remuneração suspensa, estritamente pelo período em que não estejam percebendo benefício 
previdenciário. Para tanto, recomendou-se pela: (a) necessidade de lei aprovada e sancionada 
mediante o devido processo legislativo para instituição do referido benefício; (b) obrigatoriedade 
de regulamentação por decreto, contendo especificação de critérios para concessão do benefício, 
definindo expressamente destinatários, requisitos de elegibilidade, condições, prazos e valores, 
entre outros quesitos que entender cabíveis; (c) destinação exclusiva aos profissionais de saúde 
credenciados, contaminados com COVID-19 e que não estejam cobertos por nenhum auxílio 
previdenciário; e (d) duração restrita ao período de calamidade pública. Os jurisdicionados foram 
orientados a observar o dever de motivação, transparência e controle efetivo na concessão do 
referido benefício, objetivando a manutenção do equilíbrio das contas públicas e, em especial, 
pelas disponibilidades financeiras e orçamentárias. Recomendação Conjunta nº 05/2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.2.11 Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Incorporação. Plano econômico. 
Parcelas decorrentes de planos econômicos, ainda que concedidas por meio de decisão judicial 
com trânsito em julgado, a partir do momento em que podem ser compensadas por reajustes ou 
reestruturações de carreiras supervenientes, devem ser necessariamente absorvidas. Nesses casos, 
não há afronta ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio da 
irredutibilidade salarial, já que, em razão das alterações na situação fática e jurídica que deu causa 
ao pedido judicial, tais parcelas foram devidamente compensadas, devido a sua natureza jurídica 
de antecipação salarial. Acórdão nº 9300/20, Boletim de Pessoal TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.12 Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Vencimentos. Base de cálculo. A base de cálculo 
do adicional por tempo de serviço é o vencimento básico (art. 67 da Lei 8.112/1990), sendo ilegal 
a incidência do adicional sobre toda a remuneração. Acórdão nº 9331/20, Boletim de Pessoal 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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TCU nº 83, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm  
 

1.2.13 Jornada de trabalho. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de horário. 
Prejuízo. Exercício do cargo. Limite máximo. Na acumulação de cargos públicos deve ser 
verificado, caso a caso, se há compatibilidade de horários e se há prejuízo às atividades exercidas 
em cada cargo, não cabendo restringir a acumulação com base unicamente na fixação de uma 
jornada máxima de trabalho, porquanto não existe limitação legal ao número de horas que podem 
ser exercidas em regime de acumulação. Acórdão nº 9401/20, Boletim de Pessoal TCU nº 83, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 

1.2.14 Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição Federal de 
Ensino. As parcelas complementares instituídas pelo art. 15, §§ 2º e 3º, da Lei 11.091/2005, em 
caráter temporário para evitar decesso remuneratório, já devidamente absorvidas aos 
vencimentos não podem ser reestabelecidas, por ausência de previsão legal. Ainda que leis 
posteriores tenham sido editadas com comandos para que não se procedesse mais a essas 
absorções, nenhum instrumento legal tratou das parcelas já absorvidas pelas regras previstas na 
redação original da Lei 11.091/2005. Acórdão nº 10166, Boletim de Pessoal TCU nº 83, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 
 

1.2.15 Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário. A 
incorporação ou a atualização da vantagem de “quintos/décimos”, transformada em Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente são 
devidas até o dia 8/4/1998 (art. 3º da Lei 9.624/1998), devendo a regularização dos pagamentos 
efetuados em desacordo com essa regra observar, se for o caso, a modulação dada pelo STF no 
RE 638.115 (Tema 395 da Repercussão Geral). Acórdão nº 9290/20, Boletim de Pessoal TCU 
nº 83, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 

1.2.16 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 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.112%2C%20DE%2011%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201990&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20regime%20jur%C3%ADdico,e%20das%20funda%C3%A7%C3%B5es%20p%C3%BAblicas%20federais.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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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 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”. RE 719870/MG, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

 
1.3 Fiscalização e Controle 

 
1.3.1 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Sobreposição de penas. Limite. 

Declaração de idoneidade. Não há impeditivo à aplicação de nova sanção de inidoneidade ou 
de inabilitação (arts. 46 e 60 da Lei 8.443/1992), haja vista que o limite cumulativo a ser 
observado, nos termos dos Acórdãos 348/2016 e 714/2016 Plenário, é o do cumprimento da 
pena, e não o da aplicação da pena em distintos processos pelo TCU. Acordão 2411/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.2 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Solidariedade. Agente público. Ausência. O 
agente particular pode ser responsabilizado individualmente por danos causados ao erário, 
independentemente de ter sido comprovada a sua atuação em conjunto com agente da 
Administração Pública. Acórdão nº 9478/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
  

1.3.3 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Contar ordinárias. Processo conexo. Princípio do 
nos bis in idem. Não se aplica multa em processo de contas ordinárias caso o responsável já 
tenha sido apenado em outro processo pela mesma irregularidade, em observância ao princípio 
do non bis in idem. Acordão 2476/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.4 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Extinção. Julgamento de contas. Débito. 
Multa. A extinção de associação civil gestora de recursos públicos, embora impeça a aplicação 
de multa por ser causa de extinção da punibilidade, não impossibilita o julgamento de suas contas 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=719870&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A348%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f1b92580-ff54-11ea-9c6a-236fb7e8ca78
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A714%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=f1b92580-ff54-11ea-9c6a-236fb7e8ca78
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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e a condenação em débito dos sucessores patrimoniais da associação até o limite do patrimônio 
transferido (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal). Acordão 9735/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.5 Pedido de certidão liberatória. Restrições na agenda de obrigações relativas aos entes da 
administração indireta e SIT. Ausência de gravidade. Situação de calamidade pública 
COVID-19. Excepcionalidade. Deferimento. Os impedimentos à obtenção da certidão 
liberatória identificados nestes autos não decorrem da inobservância pelo ente municipal do 
disposto no art. 25, §1º, IV1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, de falhas na alimentação de 
dados por parte de algumas entidades da administração indireta quanto ao mural de licitações e 
módulo de folha de pagamento, que viabilizam a fiscalização concomitante desses órgãos pelo 
Tribunal de Contas. Assim, embora assista razão à unidade técnica de que tais pendências 
ordinariamente impedem a concessão de certidão ao ente municipal requerente, é necessário 
ponderar que o Município está em dia com a alimentação de seus dados junto ao SIM-AM, e, 
portanto, com suas obrigações fiscais. Some-se a isto o atual contexto vivenciado pelos 
municípios brasileiros, refletido no Decreto Estadual nº 4298/20, que declarou situação de 
emergência em todo o território paranaense, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-
19. Nesse sentido, correto o posicionamento ministerial, entendendo aplicável ao caso os 
mesmos fundamentos trazidos no Acórdão nº 1544/20 - Segunda Câmara2, em especial, o 
disposto no art. 65, §1°, da LRF, que contempla a relativização de exigências fiscais, quando 
verificada situação de calamidade pública, e, mais especificamente, o §2° do art. 5°, da Portaria 
196/20, que autoriza o afastamento excepcional dos requisitos necessários enquanto perdurar a 
situação de emergência. Dessa forma, considerando a excepcionalidade das circunstâncias 
referentes à atual pandemia pela COVID-19, a baixa gravidade das restrições, e, principalmente, 
o risco de dano reverso decorrente da eventual impossibilidade de recebimento de transferências 
pelo Município, entende-se que, de forma excepcional, deve ser deferido o pedido. Processo nº 
468547/20 - Acórdão nº 1904/20 - Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
83, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6 
 

1.3.6 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Ausência de documentos 
comprobatório da regular destinação dos recursos públicos repassados. Manifestações 
uniformes. Irregularidade. Determinação de restituição de valores. Julgamento pela 
irregularidade da Prestação de Contas de Transferência, em razão das seguintes impropriedades: 
ausência de documentos imprescindíveis para comprovar a correta destinação dos recursos 
públicos repassados; ausência de capacitação do Instituto para desempenhar serviço de interesse 
social de forma independente; violação ao artigo 8º da Lei nº 7.990/89 e ao artigo 37, inciso II, 
da Constituição; e determinação pela restituição integral dos recursos repassados, no valor de R$ 
1.789.605,31 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e trinta e um 
centavos), devidamente corrigidos, de forma solidária, com fundamento nos artigos 17 e 18 da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005; Processo nº 251006/11 - Acórdão nº 1881/20 - 
Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-
2020/331162/area/242#6 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349434.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
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1.3.7 Tomada de Contas Extraordinária. Relatório de Inspeção. Prejulgado nº 26. Prescrição 
das sanções. Nomeação irregular para cargos em comissão. Despesas impróprias. 
Irregularidade das contas dos responsáveis.  Os membros da Primeira Câmara do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, por 
unanimidade, em: I) Reconhecer a prescrição das sanções de natureza pessoal aventadas na 
instrução processual, nos termos do Prejulgado n.º 26; II) Julgar irregulares as contas do gestor 
em decorrência do Achado n.º 1 - nomeação para cargos em comissão em funções diferentes de 
direção, chefia e assessoramento; do Achado n.º 3 - legalidade e legitimidade da despesa - 
despesas impróprias (ausência de comprovação da participação em evento para o qual foram 
adquiridas passagens aéreas); do Achado n.º 5 - legalidade e legitimidade da despesa - despesas 
impróprias (contratação irregular de empresa de software); e do Achado n.º 7 - legalidade e 
legitimidade da despesa - despesas impróprias (contratação irregular de gráfica). Processo nº 
413410/09 - Acórdão nº 1985/20 - Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR 
nº 84/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-
pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1 
 

1.3.8 Prestação de contas de transferência. Irregularidade das contas em razão da ausência da 
Certidão Negativa de Débitos da obra, bem como ausência da averbação da obra no 
registro imobiliário competente. Não aplicabilidade de sanções pessoais ou multa, com 
base no Prejulgado nº 26. Recomendação com intuito de adequação de procedimento. É 
importante destacar que conforme apontou o Setor Técnico, em análise preliminar da defesa 
oferecida, em relação à ausência da CND da obra e do respectivo registro do imóvel (únicos itens 
pendentes), restou verificado que as razões trazidas não comportam capacidade de afastar as 
inconformidades. Ademias, além de permanecerem pendentes tais apontamentos, em nenhum 
momento restou demonstrada qualquer ação ou providência que visasse sanar os itens irregulares. 
Ainda, face à não ação ou negligência em não haver sido buscado uma forma de reparação dos 
itens irregulares, não resta outra alternativa a não ser considerar as contas irregulares. Contundo, 
com base no Prejulgado nº 26 deste Tribunal, considerando que a última manifestação 
oportunizada se deu em 30/10/2014, conforme peça 92, portanto transcorrido o lapso 
quinquenal, é possível compreender pela possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição 
da sanção punitiva. Assim, em que pesem as justificativas apresentadas, os itens permanecem 
irregulares e considerando todo o exposto, os documentos acostados aos autos e os pertinentes 
dispositivos legais, acompanha-se o posicionamento do Órgão Ministerial pela irregularidade 
dessa prestação de contas de transferência voluntária, em razão da ausência da Certidão Negativa 
de Débitos da obra, bem como ausência da averbação da obra no registro imobiliário competente. 
Por fim, deixa-se de aplicar a sanções, haja vista o contido no Prejulgado nº 26, porém, expedindo 
recomendação aos Jurisdicionados, para que observe as normativas legais (Resolução nº 28/2011 
e Instrução Normativa nº 61/2011), visando implementar medidas para que as impropriedades 
ora observadas não venham a se repetir em futuras prestações de contas. Processo nº 264302/11 
- Acórdão nº 1970/20 - Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1 
 

1.3.9 Prestação de Contas. Exercício de 2013. Irregularidade das contas decorrente da ausência 
de documentos essenciais à prestação de contas e de divergências de saldos do Balanço 
Patrimonial entre os dados do SIM-AM e da Contabilidade. Ressalva em razão da falta 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00349293.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349278.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
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de cadastro do contador responsável junto a este Tribunal, do atraso no envio de dados 
ao SIM-AP e do atraso na apresentação da prestação de contas. Irregularidade das contas 
com imposição de ressalva. Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, por unanimidade, em: I- julgar 
irregulares as contas do Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu 
no período de 27/05/2013 a 28/01/2014, em razão divergências de saldos do Balanço 
Patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade e da não apresentação de documentos 
essenciais à prestação de contas, conforme Instrução Normativa n.° 54/2011 e Lei Federal n.° 
6.404/1976; II- apor ressalva às contas em razão da falta de habilitação cadastral do 
responsável técnico pela contabilidade, do atraso no envio de dados ao SIM-AP e do atraso na 
apresentação da prestação de contas. Processo nº 965569/14 - Acórdão nº 2120/20 - Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#1 
 

1.3.10 Certidão liberatória. Falta de cumprimento do limite constitucional de educação no 
exercício de 2019. Situação de emergência. Art. 65, § 1º, da LRF. Tratamento excepcional 
das exigências fiscais. Deferimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos 
Extraordinários 602.043 (Tema 384) e 612.975 (Tema 377), respectivamente de relatoria do 
Ministro Marco Aurélio e do Ministro Alexandre de Moraes, firmando-se a seguinte tese em 
regime de repercussão geral: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de 
cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI da Constituição Federal pressupõe 
a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público". No caso destes autos, não 
se trata de acumulação de cargos, mas de remuneração de cargo público em comissão com a de 
proventos. O tema é tratado pelo art. 37, § 10 da Constituição Federal que, como regra geral, 
veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública. No entanto, ressalva os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. Portanto, considerando que a Constituição Federal autoriza a acumulação de 
proventos com cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, alinhando-me ao que 
considero a razão de decidir da tese da Repercussão Geral, infere-se que também há de autorizar 
que o servidor perceba os seus proventos cumulativamente com a remuneração do cargo que a 
Constituição lhe permite exercer, incidindo o teto constitucional sobre cada parcela, 
individualmente. Processo nº 615469/20 - Acórdão nº 1953/20, Informativo de Jurisprudência 
do TCEPR nº 84/20, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-
jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1  
 

1.3.11 Parcelamento de débito. Deferimento pela Fazenda Municipal. Possibilidade de 
Regularidade dependente da quitação. Inadimplência. Vencimento antecipado. Não há 
irregularidade no pedido de parcelamento do débito, formulado diretamente ao Município com 
base em lei local, considerando que o débito apurado pertence aos cofres públicos municipais, 
sendo legítimo à Fazenda Pública municipal disciplinar o modo como procederá para o 
recebimento desses valores. Processualmente, porém, remanesce em aberto a tomada de contas, 
que apenas poderá receber decisão pela regularidade caso haja o integral recolhimento do débito. 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#1
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Processo nº 217.839-3/17, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.3.12 Dano ao erário. Despesa não comprovada. Ordenador de despesa. Beneficiários. 
Irregularidade. Multa. Tratando-se de despesas para as quais os beneficiários não se 
desincumbiram do dever legal de prestação de contas, uma vez que não restou comprovada a 
regular aplicação dos recursos que lhes foram destinados, o julgamento pela Irregularidade das 
Contas deve abranger todos os ordenadores e beneficiários das despesas impugnadas, alcançados, 
também, pela aplicação de multa, com fulcro no art. 62 c/c o art. 65 da Lei Orgânica do TCE-RJ 
(Lei Complementar nº 63/90. Processo nº 265.721-2/15, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº 5/20, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.3.13 Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Compensação. É possível aplicar a multa pelo 
art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90, em um processo de fiscalização, pelo mero 
fato de a conduta do agente ensejar a possibilidade de dano; e, depois, no bojo de um processo 
de contas, confirmando-se e, principalmente, quantificando-se o dano, cominar a multa conforme 
disposto no art. 62, subtraindo-se da nova penalidade o valor daquela que foi imposta 
anteriormente, em respeito ao princípio da absorção, no qual a multa mais gravosa absorve as de 
menor gravidade. Processo nº 210.451-6/16, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/20, 
disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
 

1.3.14 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade jurídica. 
Empregado. Contratado. Sócio. O vínculo contratual entre a entidade privada e o Poder 
Público não permite a responsabilização dos agentes da empresa contratada (administradores, 
sócios ou empregados) por prejuízos causados ao erário. Na hipótese de estarem presentes os 
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios e os administradores da 
empresa contratada podem ser alcançados, mas não os empregados. Acórdão nº 2544/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.15 Responsabilidade. Convênio. Débito. Solidariedade. Contratado. Evento. Filmagem. 
Fotografia.  No caso de débito decorrente da não apresentação pelo gestor convenente de 
documentos que comprovem a realização de evento artístico (fotografia, filmagem, publicação 
em jornais, revistas ou reportagens televisivas), não cabe a responsabilização solidária da empresa 
contratada. Acórdão nº 10176/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.16 Responsabilidade. Princípio da boa-fé. Avaliação. Comprovação. A boa-fé, no âmbito dos 
processos do TCU, não decorre de presunção legal geral. Deve estar corroborada em contexto 
fático e de condutas propício ao reconhecimento dessa condição em favor dos responsáveis. 
Acórdão nº 10237/20, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.3.17 É admissível a subcontratação, comum ou patrocinada, de serviços públicos – seja por 

concessionária pertencente ou não à Administração Pública -, desde de que celebrado 
em caráter parcial, na mesma modalidade do contrato de concessão inicial e com 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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observância dos requisitos do artigo 26 da Lei n º 8.987/95 e demais disposições 
aplicáveis. Cuidam os autos de Consulta formulada por prefeito municipal, nos seguintes 
termos: “Uma empresa concessionária de serviço público contratada por dispensa de licitação 
pode realizar uma PPP – Parceria Público Privado (sic) com outra empresa para permitir a 
terceirização da totalidade do objeto contratado ou parte dele”. O relator, conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, respondeu ao questionamento da seguinte maneira: a) Não é possível a 
circunstância trazida pelo Consulente, isto é, delegação realizada por “concessionária de serviço 
público contratada por dispensa de licitação”, diante do art. 175 da Constituição da República. b) 
Somente é possível falar em delegação de serviços públicos por concessionária se esta for 
entidade da Administração Indireta da entidade federativa em cuja competência se encontra o 
serviço público e, ainda assim, na hipótese restrita de concessão especial (PPP), diante do 
parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.079/04. Essa delegação dependerá, também, da existência 
de lei que atribua à concessionária competências inerentes à figura do poder concedente e do 
atendimento a todas as demais exigências da Lei n. 11.079/04. c) Por fim, não há como uma 
concessionária delegar a prestação de serviços públicos por meio de concessão comum porque o 
inciso I do art. 2º da Lei n. 8.987/95 restringe o conceito de poder concedente aos entes 
federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Em seguida, foi concedida vista ao 
conselheiro José Alves Viana, que, por sua vez, proferiu o seguinte parecer, in verbis: “a) Em face 
do exposto, abro divergência, primeiramente, por entender pela possibilidade de delegação de 
serviços públicos por concessionária, não somente se esta for entidade da Administração Indireta 
da entidade federativa em cuja competência se encontra o serviço público, mas no caso também 
de entidade federativa diversa. b) Em segundo plano, por entender pela possibilidade de 
delegação realizada por concessionária de serviço público contratada por dispensa de licitação, 
em hipóteses da Lei n. 8.666/93, quando compatíveis com o próprio instituto da concessão. c) 
Por fim, entendo pela possibilidade de uma concessionária delegar a prestação de serviços 
públicos por meio de concessão comum, pelo que dispõe o art. 26 da Lei n. 8.987/95.” Após a 
leitura do voto, o conselheiro José Alves Viana fez o seguinte adendo, em relação à extensão do 
objeto da subconcessão: “d) A subconcessão total do objeto, portanto, não condiz com o próprio 
art. 26, § 2º, ao determinar que o subconcessionário sub-rogar-se-á nos direitos e obrigações do 
subconcedente dentre dos limites da subconcessão. e) Dessa forma, como já disse anteriormente, 
em sendo a PPP uma concessão especial, julgo que tal entendimento deve ser a ela também 
aplicado. f) Por todo exposto, entendo somente possível a delegação de serviço por 
concessionária de parte do objeto da concessão.” Após, o conselheiro em substituição Hamilton 
Coelho pediu vista, e respondeu à Consulta do seguinte modo, in verbis: “a) Conforme assinalado 
no voto do relator, em face do disposto no art. 175 da Constituição da República, no inciso II do 
art. 2º da Lei n. 8.987/95, e na Lei n. 9.074/95, a concessão de serviço público deve ser 
necessariamente precedida de licitação, ressalvando-se, contudo, a hipótese de inexigibilidade de 
licitação, quando é impossível a competição. Ilícita, assim, a contratação de concessionária por 
dispensa de licitação, ainda que se trate de entidade integrante da Administração Pública; b) 
Patente a impossibilidade, destacada tanto no voto do relator quanto do Conselheiro José Alves 
Viana, de concessionária empresa privada celebrar PPP, em razão da ausência de participação de 
parceiro público; c) É lícito, conforme frisado nos votos dos Conselheiros Cláudio Couto Terrão 
e José Alves Viana, que concessionárias integrantes da Administração Indireta vinculadas ao ente 
em cuja competência se encontra o serviço público celebrem PPP, nos termos da Lei n. 
11.079/04; d) Considerando o disposto no art. 26 da Lei n.8.987/95, no qual se admite a 
subconcessão e não se estabelece distinção quanto à forma de constituição da concessionária, é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm
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admissível – conforme demonstrado no voto do Conselheiro José Alves Viana – a subconcessão 
comum, nos termos do contrato de concessão, desde que haja autorização do poder concedente 
e licitação prévia, independentemente de a concessionária ser empresa privada ou entidade da 
Administração Indireta, de qualquer esfera; e) Por idênticas razões, lícita a subconcessão via PPP 
por concessionárias que constituem entidades desvinculadas do ente em cuja competência se 
insere o serviço público prestado, pois, no parágrafo único do art. 1º da Lei de PPP, previu-se a 
aplicação desse regramento legal às entidades da Administração Indireta, conclusão delineada no 
voto do Conselheiro José Alves Viana; e f) Por fim, a subconcessão, prevista no art. 26 da Lei n. 
8.987/95, deve obrigatoriamente ser parcial, vez que a subconcessão integral implicaria a 
descaracterização da própria relação inicial, configurando-se nova concessão, ressalva também 
consignada pelo Conselheiro José Alves Viana.” Pediu vista, em seguida, o Conselheiro 
Wanderley Ávila. Votou não ser possível, via de regra, que uma empresa concessionária de serviço 
público, contratada por dispensa de licitação, transfera o objeto contratado (parcial ou 
totalmente) a outra empresa via parceria público-privada. Adiante, esclareceu que – em reforço e 
adaptação ao primeiro item dos requisitos trazidos pelos Conselheiros Cláudio Couto Terrão e 
Hamilton Coelho – a regra geral supramencionada, segundo a qual deve ser realizada a licitação 
e evitada terceirização, pode ser excepcionada nas seguintes hipóteses a serem observadas 
cumulativamente: a) necessidade de a concessionária ser entidade da Administração Indireta, mas 
não necessariamente do ente federativo em cuja competência se encontra o serviço público, pois 
o art. 24, incisos VIII e XXII, não fazem essa restrição – ao revés, adotam o conceito previsto 
no art. 6º, XI, da própria Lei n. 8.666/93; b) existência de lei que atribua à concessionária 
competências inerentes à figura do poder concedente; c) necessidade de que a lei responsável 
pela criação da entidade da Administração Pública Indireta atribua competência para celebração 
do contrato de concessão, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, 
bem como evitando-se transferência indevida de um encargo intrínseco à própria entidade da 
Administração Pública Indireta; d) indelegabilidade de competências decisórias imperativas e 
coercitivas da Administração Pública (como, a título exemplificativo, a fiscalização em sentido 
amplo e também o poder de polícia), pois constituem um núcleo que não pode ser transferido a 
particulares, sob pena de prejuízo ao interesse público; e) subconcessão mediante prévia licitação 
na modalidade concorrência, com previsão da concessão no ato convocatório; f) necessidade de 
motivação tanto por parte do poder concedente quanto por parte do destinatário do serviço; g) 
obrigatoriedade de autorização do poder que contratará a prestação de serviço; h) observância 
das Leis 8.666/93, 8.987/95 e 11.079/04, no que forem aplicáveis. Advertiu, ainda, que “a 
licitude das contratações previstas nesta consulta deve ser sempre analisada à luz do caso 
concreto”, observada a legislação aplicável, e ressaltou, ao final, que, com relação aos demais 
apontamentos, acompanhava, naquela oportunidade “as conclusões das letras ‘b’ a ‘f’ do voto do 
Conselheiro Hamilton Coelho”, que bem sintetizara os votos proferidos até então. O conselheiro 
Sebastião Helvecio, então, pediu vista dos autos, se posicionando quanto aos entendimentos 
proferidos acima, da forma que se segue. Dispensa de licitação prévia à concessão: observou que 
a Constituição da República, no inciso XXI do art. 37, dispõe que “as obras, serviços, compras e 
alienações” seriam contratados mediante licitação”, conferindo discricionariedade ao legislador 
ordinário para ressalvar determinados casos desse regramento. Já o caput do art. 175, 
diferentemente, ao preconizar que os contratos de concessão e permissão devem ser precedidos 
de licitação, o constituinte houve por bem acrescentar o vocábulo “sempre”, conferindo eficácia 
plena ao dispositivo, impassível de restrição pelo legislador comum, inviabilizando, portanto, a 
dispensa do certame licitatório prévio à contratação de concessionária. Por outro lado, entendeu 
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que o art. 175 da Constituição da República não viola a concessão de serviços públicos que não 
seja precedida de certame licitatório por inexigibilidade; o legislador ordinário fica impedido, na 
verdade, de instituir exceção à regra – como feito no art. 24 da Lei n. 8.666/93, uma vez que a 
inexigibilidade decorre de circunstâncias fortuitas que inviabilizam a competição, fora da 
discricionariedade conferida ao legislador ordinário. Acompanhou, portanto, o conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, no sentido de ser ilícita a celebração de contrato de concessão de serviço 
púbico por dispensa de licitação, em virtude do que dispõe o art. 175 da Constituição da 
República. Hipótese de realização de parceria público-privada pela concessionária de serviço 
público para a transferência, total ou parcial, do objeto do contrato: alteou que tanto o art. 1º, 
parágrafo único, da Lei n. 11.079/04 quanto o art. 2º, I, da Lei n. 8.987/95 restringem o âmbito 
de sua aplicação a entidades da Administração Pública, razão pela considerou inviável que uma 
entidade da iniciativa privada figurasse como poder concedente. Entendeu que o cerne da 
indagação do consulente se tratava de potencial subconcessão por parte da concessionária se 
serviços públicos – afinal, o consulente faz referência direta ao objeto de terceirização do objeto 
contratado, situação na qual a concessionária não figuraria como poder concedente, mas, sim, 
como concessionária-subconcedente, o que, em tese, seria admitido pelo art. 26 da Lei n. 
8.987/95, aplicável às concessões comuns e patrocinadas – nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º da Lei 
n. 11.079/04. Acrescentou que, nos termos do art. 26, caput e §§ da Lei n. 8.987/95, a 
subconcessão é admitida desde que presentes, cumulativamente, autorização no contrato de 
concessão; autorização expressa do poder concedente; e realização de prévio certame licitatório. 
Respondeu, portanto, ser viável, em tese, a subconcessão, comum ou patrocinada, por parte de 
concessionária de serviços públicos – pertencente ou não à Administração Pública –, desde que 
celebrado à imagem do contrato de concessão inicial e observados os requisitos do art. 26 da Lei 
n. 8.987/95. Acompanhou os conselheiros que lhe antecederam, entendendo lícita a 
subconcessão celebrada por concessionária que seja entidade da Administração Indireta do ente 
federativo em cuja competência se encontra o serviço público prestado; acompanhou a 
divergência inaugurada pelo conselheiro José Alves Viana, no que entende ser lícita a 
subconcessão celebrada por concessionária que seja entidade pertencente a Administração 
Indireta de ente federativo diverso daquele em cuja competência se insere o serviço público; e 
inaugurou divergência para entender lícita, a princípio e em tese, a subconcessão celebrada por 
concessionária que seja entidade privada. Quanto à extensão do objeto da subconcessão, 
acompanhou o conselheiro José Alves Viana, nesse particular, para entender possível somente a 
subconcessão parcial, na medida em que a integral implicaria a descaracterização da própria 
relação inicial, configurando-se nova concessão. Por fim, salientou que, prevalecendo esse 
entendimento, restaria revogado parcialmente o entendimento constante da Consulta n. 837532, 
respondida na Sessão do Pleno de 22/9/2010, na parte em que se admitira a subconcessão total 
do objeto do contrato. Por todo o exposto, respondeu ao consulente, em tese, nos seguintes 
termos: a) é ilícita a concessão de serviço púbico por dispensa de licitação, diante do disposto no 
art. 175 da Constituição da República; b) é admissível a subconcessão, comum ou patrocinada, 
de serviços públicos – seja por concessionária pertencente ou não à Administração Pública –, 
desde que celebrado em caráter parcial, na mesma modalidade do contrato de concessão inicial e 
com observância dos requisitos do art. 26 da Lei n. 8.987/955 e demais disposições aplicáveis. 
Aprovado o voto-vista do conselheiro Sebastião Helvecio, vencido em parte o conselheiro 
relator, o conselheiro José Alves Viana e o conselheiro substituto Hamilton Coelho. Consulta 
n. 911962, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
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1.3.18 Nos termos do art. 1º, §3º, VII, da Emenda Constitucional nº 107/20 e do art. 73, VII, da 
Lei nº 9.504/97, até o dia 15.08.20, os gastos liquidados  com publicidade institucional 
somente poderão exceder  a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 
3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito em caso grave e urgente necessidade 
pública, assim reconhecida pela justiça eleitoral. Trata-se de Consulta formulada por 
prefeito municipal, por meio da qual indaga se é permitido aos municípios, no ano de 2020, 
extrapolar o limite de despesas estabelecido no art. 73, VII, da Lei n. 9.504/97 e no art. 36, VII, 
da Resolução TSE n. 20.988/02, em virtude da situação de calamidade pública decretada e 
reconhecida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, caso os gastos sejam 
dispendidos com publicidade acerca da Covid-19. Admitida a Consulta, o relator, conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, acerca do regramento estabelecido pelas normas que regem a matéria, 
esclareceu que a Constituição da República, ao tratar da publicidade institucional, permitiu, em 
seu art. 37, § 1º, que a Administração Pública realizasse a publicidade de seus atos, com a 
finalidade de informar e orientar a população, vedando, entretanto, que os agentes públicos se 
valessem desse meio para promover sua própria imagem, em consonância com princípios da 
publicidade, impessoalidade e moralidade. Além disso, acrescentou que, para os anos em que se 
realizam eleições, a Lei n. 9.504/97, em seu art. 73, inciso VI, “b”, e inciso VII, criou outras 
limitações à realização de publicidade institucional, quais sejam: nos três meses que antecedem o 
pleito, é proibida a realização de publicidade institucional, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; realizar, no primeiro semestre do 
ano de eleição, despesas com publicidade que excedam a média dos gastos no primeiro semestre 
dos três últimos anos que antecedem o pleito. Ressaltou que tais regras devem em ser observadas 
nos anos em que há eleições, as quais ordinariamente são realizadas, em primeiro turno, no 
primeiro domingo de outubro e, em segundo turno, no último domingo de outubro, mas que, 
em decorrência da pandemia da Covid-19, foi editada a Emenda Constitucional n. 107/20, cujo 
art. 1º fixou que as eleições municipais de 2020 realizar-se-ão no dia 15/11/20, em primeiro 
turno, e no dia 29/11/20, em segundo turno. Sublinhou que o art. 1º, § 3 º, incisos VII e VIII, 
da referida emenda, estendeu, para o dia 15/08/20, o período em que o teto de gastos com 
publicidade institucional deve ser respeitado, criando, além disso, uma hipótese de exceção à 
regra: em caso de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral; e 
autorizou o poder público a promover – durante todo o segundo semestre de 2020, inclusive a 
partir de 15/08/19, sem a necessidade de prévia autorização da Justiça Eleitoral – a publicidade 
relacionada ao enfrentamento da Covid-19 e às implicações da pandemia no serviço público. 
Ressalvou que as disposições da Resolução TSE n. 20.988/02, referenciada pelo consulente, 
editada para regulamentar a propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos agentes públicos em 
campanha eleitoral, não se aplicam às eleições do ano de 2020, sendo que, para o pleito do 
presente ano, deveriam ser observadas as Resoluções n. 23.610/19 e 23.624/20. Conforme já 
salientado pelo relator, a regra que veda a extrapolação da média de gastos com publicidade 
institucional passou a ser excepcionada em caso de necessidade pública grave e urgente 
reconhecida pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 1º, § 3º, inciso VII, da Emenda 
Constitucional n. 107/20. Alteou que a referida norma constitucional, contudo, não restringiu as 
hipóteses em que a Justiça Eleitoral poderia declarar a existência de necessidade pública grave e 
urgente, sendo, em tese, plenamente possível que o órgão eleitoral competente entendesse a 
pandemia da Covid-19 como causa para a declaração de tal necessidade. Ponderou, entretanto, 
que o fato de a ALMG ter reconhecido o estado de calamidade pública em decorrência da 
pandemia de Covid-19 não dispensaria a Administração Pública de obter previamente o 
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reconhecimento da Justiça Eleitoral quanto à necessidade e urgência de veiculação publicidade, 
para que pudesse extrapolar o limite de gastos, que até o dia 15/08/20, deveria respeitar o limite 
de gastos fixado na emenda. Desse modo, respondeu ao consulente da seguinte forma: 1) nos 
termos do art. 1º, § 3º, VII, da Emenda Constitucional n. 107/20, e do art. 73, VII, da Lei n. 
9.504/97, até o dia 15/08/20, os gastos liquidados com publicidade institucional dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 
somente poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) 
últimos anos que antecedem ao pleito em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral; 2) nos termos do art. 1º, §3º, VIII, da Emenda Constitucional 
n. 107/20, e do art. 73, inciso IV, “b”, da Lei n. 9.504/97, nos três meses que antecedem o pleito 
eleitoral de 2020, independentemente do valor da despesa, apenas poderá ser autorizada a 
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, nos seguintes casos: a) 
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado; b) grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; c) atos e campanhas destinados ao 
enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos 
e a outros temas afetados pela pandemia. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade 
pelo Tribunal Pleno. Consulta n. 1088930, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.3.19 Recurso de Reconsideração. Dano ao erário. Prestação de Contas. Baixa irregular. 
Responsabilização. Pressupostos. Ausência de Culpabilidade. O TCE/SC cancelou 
responsabilização de servidora da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) devido à baixa 
irregular da prestação de contas (realizada sem análise fundamentada e sem manifestação do 
gestor), em face de ausência de culpabilidade. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto 
por servidora à disposição da Fesporte à época, em face de decisão exarada nos autos @PCR-
13/00723383, que tratou da prestação de contas de recursos repassados pela Fundação à 
Associação Latino Americana (ALA). Inicialmente, a Relatora destacou a observação da área 
técnica de que há excludentes de culpabilidade neste recurso, uma vez que a Recorrente não 
possuía qualificação técnica para questionar as funções desempenhadas e “a entrega de processos 
juntamente com um checklist incompleto geraram na recorrente a sensação de estar agindo em 
conformidade com a lei, conforme fora orientada”. A Relatora concordou com a manifestação 
do Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca, proferida nos autos do Processo @REC–
18/01004673, que “independente da conduta da Recorrente, o dano estava configurado antes da 
baixa irregular da prestação de contas, uma vez que não houve a comprovação da regular 
aplicação dos recursos públicos repassados” e que se observa que a servidora “não realizava a 
análise do processo de concessão de recursos e de prestação de contas antes da sua efetiva baixa 
no Sistema Sigef, mas seguia o procedimento cumprindo ordem hierárquica superior com base 
no checklist,que chegava a ela preenchido”. Ainda, de acordo com a Relatora, “situação idêntica 
é verificada no Processo @PCR 13/00723383, originário do Acórdão objeto deste recurso. 
Naqueles autos, verifico que o dano ao erário também ficou caracterizado antes da baixa irregular 
da prestação de contas, na medida em que não ficou comprovada a regular aplicação dos recursos 
repassados para a Associação Latino Americana (ALA)”. A Relatora explicou que a imputação 
de débito à Recorrente se mostra desproporcional “diante da simples comparação entre a 
quantidade – e qualidade – de atos irregulares praticados por cada responsável solidarizado no 
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débito” e que o Plenário do TCE/SC já se manifestou no sentido de afastar a responsabilidade 
da servidora quando da apreciação dos processos de recursos @REC-18/00708600 e @REC-
18/01004673, respectivamente. Por fim, extrai-se da ementa do voto da Relatora: “Recurso de 
Reconsideração. Dano ao erário. Baixa irregular de prestação de contas de recursos antecipados. 
Ocorrência. Em hipótese de repasse de recursos antecipados na qual se ocasionou dano ao erário, 
a baixa irregular da prestação de contas respectiva, embora não seja a causa direta, contribui 
decisivamente para aperfectibilização do resultado, podendo haver aresponsabilização de quem 
a efetuou. Responsabilização. Pressupostos. Ausência deculpabilidade. Afastamento da 
responsabilidade. A responsabilização em processos de controle externo, além de pressupor ato 
ilícito, elemento subjetivo e nexo de causalidade, deve levar em conta a ocorrênciade excludentes 
de culpabilidade. Na hipótese de não haver potencial conhecimento da ilicitude e de ser inexigível 
conduta diversa, deve-se afastar a responsabilidade da responsável”. @REC-18/01007346, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.20 Recurso de Reconsideração. Recursos. Concessão. Dano ao erário. Prestação de contas. 
Baixa irregular. Responsabilidade solidária pelo dano. Afastamento. Multa proporcional 
aos danos. Sancionamento exagerado. Multa. Cancelamento. O TCE/SC cancelou a 
responsabilização solidária relativa ao débito imputado à servidora da Fundação Catarinense de 
Esporte (Fesporte) em face da baixa irregular da responsabilidade pela prestação de contas, sem 
análise fundamentada e sem manifestação do gestor, em desacordo com o art. 71, incisos I e II 
do Decreto estadual 1.291/2008, a Lei n. 9.784/1999, em seus arts. 2º, caput, parágrafo único, 
incisos VII e VIII, 47, caput e 50, inciso VII e §1º e a Constituição do Estado de Santa Catarina, 
no §5º do art.16, assim como os arts. 11 e 60 a 63 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000. 
Também foi cancelada a multa correspondente a 5% (cinco por cento) do dano aplicada à 
servidora da Fesporte como decorrência do cancelamento da responsabilização solidária relativa 
ao débito. Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela servidora da Fesporte em face 
de Decisão proferida nos autos do processo @PCR-13/00689509, no qual foi julgada irregular 
a prestação de contas de recursos repassados pela Fundação à entidade Associação Beneficente 
Assistencial Cultural Recreativa e Esportiva São Francisco (Abacresf), com imputação de débito. 
A Recorrente foi condenada solidariamente com outras pessoas, bem como recebeu multa. 
Inicialmente o Relator observou que o processo @PCR-13/00689509 se refere ao julgamento 
da prestação de contas dos recursos públicos concedidos pela Fesporte à Abacresf. O Relator 
constatou que “embora nos diversos processos analisados referentes à concessão de recursos pela 
FESPORTE, consoante ressaltado no parecer da DRR e no voto do Relator do acórdão 
recorrido, tenha sido demonstrado vasto rol de irregularidades e falta de compromisso com a 
coisa pública, razão pela qual foi imputado débito aos recebedores dos recursos, em solidariedade 
com agentes públicos, como no caso do processo @PCR-13/00689509, a responsabilização da 
Recorrida efetivamente não se mostra sustentável. Denota-se que à Recorrente foi atribuída tarefa 
de simples conferência de um checklist de documentos, sem exame de mérito dos documentos, 
ou seja, se eram idôneos e atendiam aos preceitos legais relativos à comprovação da boa e regular 
aplicação dos recursos públicos concedidos. Até porque há indícios que também não detinha 
formação técnica compatível com a atribuição”. O Relator destacou que “a análise da prestação 
de contas deveria ser atribuída a pessoal qualificado, notadamente a setor de controle interno, 
que aparentemente inexistia na fundação. Dentre as irregularidades apontadas nos diversos 
processos relativos à FESPORTE contaram ausência de análise adequada da prestação de contas 
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e falta de atuação do controle interno do Concedente. Os dirigentes da FESPORTE à época 
eram os principais responsáveis pela adequada análise das prestações de contas, a quem cabia 
adotar as medidas necessárias a tal desiderato. Cabe ressaltar que os dirigentes foram 
responsabilizados pelas omissões, consoante a deliberação recorrida”. E por fim, complementou 
“como bem mencionou o senhor procurador, embora a Recorrente tivesse ciência de que deveria 
realizar uma tarefa de conferência, por determinação superior, há evidência de que não tinha 
consciência quanto à consistência, idoneidade e regularidade da documentação. No presente caso, 
acolho a manifestação da DRR e do MPC como razão de decidir, propondo ao Tribunal Pleno o 
afastamento da responsabilização a que se refere o item 6.2 e o item 6.2.4 do Acórdão nº 
0317/2018”. O Relator ainda salientou que “idêntica decisão já foi proferida no @REC-
18/01004673, da relatoria do Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca”. Quanto à multa 
proporcional ao dano aplicada à Recorrente, o Relator entendeu pela sua exclusão, “porquanto 
se trata de decorrência lógica do afastamento da responsabilidade solidária pelo dano (débito). Se 
não há responsabilidade no dano, impossível a multa proporcional ao dano”. Por fim, extrai-se 
da ementa do voto do Relator: “RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DE 
RECURSOS DO SEITEC PELA FESPORTE. DANO AO ERÁRIO. BAIXA IRREGULAR 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS. IMPUTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE 
CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. A responsabilização em 
processos de controle externo depende da ocorrência de ato ilegal, culpa do agente e nexo de 
causalidade, de modo que não sendo exigível conduta diversa do agente responsabilizado, como 
no caso de cumprimento de determinação de autoridade superior, mesmo sem conhecimento 
técnico para a tarefa, deve ser revista a responsabilização solidária pelo dano Relativo ao mesmo 
processo @PCR-13/00689509, o TCE/SC cancelou a multa aplicada ao Presidente e ordenador 
primário de despesas em Recurso de Reconsideração @REC-18/00787399, em razão de 
entender “que a multa aplicada ao Recorrente é manifestamente desproporcional diante da 
simples comparação entre a quantidade – e qualidade – de atos irregulares perpetrados” pelo 
Recorrente, já solidarizado no débito e responsabilizado com multa proporcional arbitrada 
também em 5% (cinco por cento) do dano ocasionado. De acordo com o Relator, “nessa linha 
de entendimento, a decisão condenatória em débito aplicada ao responsável já se mostra 
adequada e suficiente para o caso em questão, razão pela qual entendo cabível o cancelamento 
da multa proporcional”. Extrai-se da ementa do voto do Relator nos autos @REC-18/00787399: 
“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DE RECURSOS DO SEITEC PELA 
FESPORTE. ENTIDADE NÃO LEGITIMADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 
CONCESSÃO DOS RECURSOS DO SEITEC SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS 
LEGAIS E REGULAMENTARES. BURLA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS CONCEDIDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR. 
CONSTATAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. 
SOLIDARIEDADE ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS 
PÚBLICOS. ALEGAÇÕES RECURSAIS SEM FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA 
MODIFICAR A DELIBERAÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. MULTA 
PROPORCIONAL AO DANO. SANCIONAMENTO EXAGERADO. CANCELAMENTO 
DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O repasse de recursos do Seitec pela 
Fesporte, que não tinha legitimidade para tal, e sem a observância de diversos requisitos 
estabelecidos em lei e regulamento, implica a imputação solidária de débito dos gestores, que 
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tiveram atuação omissa na gestão dos recursos públicos, permitindo a concretização de dano ao 
erário causado diretamente pela entidade proponente do projeto financiado”. @REC-
18/00708359 e @REC-18/00787399,  Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.21 Reexame de Conselheiro. Relação de responsáveis a ser encaminhada à Justiça Eleitoral. 
Contas rejeitadas por irregularidade insanável e decisão irrecorrível. Parecer prévio do 
TCE/SC pela rejeição. Somente rejeitados pela ALESC e Câmaras Municipais.  O 
TCE/SC determinou à Comissão constituída para compor a relação de responsáveis a que se 
refere o art. 11, § 5º, da Lei das Eleições, a retificação da relação a ser encaminhada à Justiça 
Eleitoral, no tocante aos processos de contas de prefeito (PCP) e prestação de contas do 
governador (PCG), para fazer constar somente os nomes dos responsáveis que tiveram suas 
contas julgadas, pela rejeição, pelo Poder Legislativo, e ainda fazendo constar as informações 
relativas a tal julgamento, com base nos dados recebidos pela origem (Assembleia Legislativa ou 
Câmaras Municipais). A determinação baseia-se na legislação aplicável e no entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, dos Recursos Extraordinários (REs) 848826 e 729744, que resultaram 
na fixação dos temas de repercussão geral nº 0835 e nº 0157, respectivamente. A relação a que se 
refere o art. 11, §5º, da Lei das Eleições é a “relação dos que tiveram suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida 
à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado”. O 
TCE/SC também determinou o encaminhamento da relação ao Relator do processo @ADM-
20/80025885, Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall e à apreciação do Tribunal Pleno. Trata-se 
de recurso de Reexame de Conselheiro, interposto pelo Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira 
Júnior, Presidente do TCE/SC, em face da decisão que aprovou “a relação constante das fs. 14-
120 do Processo n. @ADM-20/80025885, dos agentes públicos que, nos oito anos anteriores à 
realização do pleito de 15/11/2020, tiveram suas contas, relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas, julgadas irregulares por irregularidade insanável, em decisão irrecorrível, e/ou 
receberam parecer prévio deste Tribunal de Contas recomendando a rejeição de suas contas 
anuais a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina”. Inicialmente, o 
Relator explicou que “foi constituída comissão responsável pela elaboração da mencionada 
relação de responsáveis. Os autos originais foram apreciados pelo Tribunal Pleno em sessão de 
24/08/2020, quando por meio da Decisão n. 803/2020, foi aprovada a relação de responsáveis 
por contas julgadas irregulares, bem como a relação de responsáveis por contas acerca das quais 
este Tribunal emitiu parecer prévio recomendando a rejeição”. Contudo, o Relator explicou que 
o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, sustentou, em síntese, “que a relação de 
responsáveis por contas anuais, aprovada pelo Tribunal Pleno, elaborada na forma estabelecida 
pelo item 2 da Decisão nº 803/2020, não condiz com o disposto no art. 1º, inciso I, alínea “g”, 
da Lei Complementar nº 64/1990, c/c art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, e está em desacordo 
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que não considerou o 
resultado do julgamento das contas de governo pelo órgão competente”. O Relator ainda 
explicou que o Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior destacou que “nos referidos 
dispositivos da legislação de regência não há referência à emissão de parecer prévio emitido pelo 
Tribunal de Contas, dentre as hipóteses estabelecidas para inclusão dos responsáveis na relação 
disponibilizada à Justiça Eleitoral”. E asseverou “que as normas mencionadas utilizam o termo 
‘rejeitadas’, o que indica a ocorrência de julgamento das contas, que não ocorre no âmbito desta 
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Corte, quando se trata de processos de contas de governo”. Quanto ao novo entendimento do 
STF, o Relator explicou que “no caso do RE 848.826, por maioria de votos, restou decidido ser 
exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas 
de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, 
emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos 
vereadores. E no RE 729.744 restou consignado pelo Plenário que em caso de omissão do 
Legislativo Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade 
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990”. Desta feita, o Relator 
informou que o Reexame de Conselheiro pugnou pela modificação do item 2 da Decisão nº 
803/2020, “fazendo constar da relação a ser encaminhada por esta Corte à Justiça Eleitoral, 
relativamente aos processos de prestação de contas de prefeito (PCP) e prestação de contas do 
governador (PCG), somente os nomes dos responsáveis que tiveram suas contas julgadas, pela 
rejeição, pelo Poder Legislativo, com base nos dados recebidos pela origem, observando-se o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso por ocasião do julgamento conjunto, com 
repercussão geral, dos Recursos Extraordinários nº 848826 e nº 729744, em agosto de 2016”. 
Para o Relator, “emerge, com cristalinidade, que a inelegibilidade, em âmbito de rejeição de contas 
estadual e municipais, configura-se apenas com a rejeição por parte do Poder Legislativo 
respectivo, que, nestes casos, constitui-se no órgão competente”. Dessa forma, concluiu que “não 
cabe assentar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90 quando a rejeição 
de contas se fundamenta apenas no parecer prévio da Corte de Contas, uma vez que cabe à 
Assembleia Legislativa e às Câmaras Municipais, o efetivo julgamento das contas anuais, 
confirmando ou não, o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas. Sendo que no caso dos 
municípios, manifestação divergente do Poder Legislativo deve estar amparada por dois terços 
de seus membros”. @RCO-20/00525789, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº76, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.22 Recurso de Reconsideração. FUNDOSOCIAL. Prestação de Contas. Atraso. 
Provimento. Multa. Redução do valor para o mínimo legal.  O TCE/SC deu parcial 
provimento a fim de reduzir a multa anteriormente aplicada, ao valor mínimo, em processo que 
apreciou as contas de recursos repassados pelo Fundo de Desenvolvimento Social – 
FUNDOSOCIAL à Associação Cultural da Região de Laguna. Trata-se de Recurso de 
Reconsideração interposto pelo ex-Diretor de Gestão dos Fundos Estaduais em decisão 
proferida nos autos do processo @PCR-11/00447110. Inicialmente o Relator informou que o 
Recorrente à época do repasse ocupava o cargo de Diretor de Gestão dos Fundos Estaduais e 
“competia-lhe a atribuição de analisar a prestação de contas das entidades contempladas com 
recursos do FUNDOSOCIAL, bem como tomar as providências para a devida regularização no 
caso de pendências”. O Relator explicou que “ante a ausência de adoção de providências 
administrativas preliminares com vistas à obtenção da prestação de contas (não apresentada no 
prazo), foi-lhe aplicada multa com fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar Estadual nº 
202/2000 (Lei Orgânica TCE) c/c o art. 109, II, da Resolução TC nº 06/2001 (Regimento 
Interno TCE), por violação aos arts. 6° do Decreto Estadual nº 1.977/2008, 10 da LCE nº 
202/2000, 146 da LCE nº 381 e arts. 49 a 51 da Resolução TC nº 16/1994, em vigor na época 
dos fatos”. Quanto à aplicação de multa em razão do atraso, o Relator entendeu que o ”art. 6° 
do Decreto Estadual nº 1.977/2008 (e dispositivos correlatos) estabelece que a autoridade 
administrativa deve adotar as providências administrativas preliminares no prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da data em que deveria ter sido apresentada a prestação de contas, devendo 
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concluí-las em 60 (sessenta) dias. O que não foi feito, já que o Recorrente deixou de adotar as 
providências administrativas preliminares para a obtenção da prestação de contas não 
apresentada até aquele momento, permanecendo inerte por 197 (cento e noventa e sete) dias, 
inclusive sem cientificar o gestor da pasta”. De acordo com o Relator, “a apresentação 
extemporânea, por sua vez, não é capaz de suprir, tampouco atenuar a irregularidade. A 
irregularidade resta configurada com a omissão e a negligência daquele que tinha o dever de 
fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos. Assim é que este Tribunal 
de Contas poderá aplicar multa aos Responsáveis por ato praticado com grave infração a norma 
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
(art. 70, II, Lei Orgânica TCE)”. Contudo, o Relator observou que “a multa foi aplicada acima 
do mínimo legal, sem justificativas para tanto. De acordo com os nossos diplomas normativos, 
o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 14.206,50 aos Responsáveis por ato 
praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial. Para tal descumprimento, a gradação será entre 8% (oito 
por cento) e 80% (oitenta por cento) do montante referido (art. 70, II, da Lei Orgânica deste 
TCE c/c art. 109, II, do Regimento Interno)”. E, concluiu que por inexistirem razões que 
justifiquem a fixação da multa acima do mínimo legal, esta deve corrigida para equivalente a 8% 
do montante referido. Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “Subvenção Social. 
Prestação de Contas apresentadas fora do prazo legal. Diretor de Gestão dos Fundos Estaduais 
que não adotou as providências administrativas preliminares. Irregularidade configurada. Multa 
que se mantém. A irregularidade resta configurada com a omissão e a negligência daquele que 
tinha o dever de fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos. Multa 
aplicada acima do mínimo legal. Ausência de fundamentação para justificar o arbitramento em 
patamar superior ao mínimo. Redução”. @REC-18/00429808, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº76, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.3.23 Parecer Prévio pela rejeição de Contas de Governo por irregularidade diversa.  Na análise 
das Contas de Governo de Caldas Novas, referentes ao exercício de 2018, foram verificadas as 
seguintes irregularidades: (a) empenho de despesas em valor superior ao das receitas 
realizadas/arrecadadas, que propiciou o desequilíbrio nas contas públicas, denotou a falta de 
planejamento e ocasionou a geração de dívidas; (b) não foi apresentada ao TCMGO a 
documentação comprobatória dos saldos das obrigações evidenciadas no Demonstrativo da 
Dívida Fundada; (c) descumprimento do limite de 54% para Despesa Total com Pessoal do Poder 
Executivo, previsto no artigo 20, III, b, da LC n° 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
já considerado o prazo de recondução do citado limite; e (d) inscrição em Restos a Pagar 
processados sem suficiente Disponibilidade de Caixa, em dissonância ao equilíbrio das Contas 
Públicas disciplinado no artigo 1° da LRF. O Relator corroborou com o entendimento da 
Secretaria de Contas de Governo e do Ministério Público de Contas de que era exigível conduta 
diversa do responsável, apresentando seu voto no sentido de: (1) emitir Parecer Prévio pela 
rejeição das Contas de Governo de 2018, em decorrência das falhas mencionadas; e (2) aplicar 
multa com eficácia de título executivo, com base no § 3º do inciso VIII do art. 71c/c art. 75, 
ambos da CF/88, reproduzida no § 1º do inciso IX do art. 2º da Lei Estadual nº 13.251/98, e 
ainda, nos termos do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 237 do RITCMGO. O voto 
foi aprovado por unanimidade. Parecer Prévio nº 00382/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 26, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
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1.3.24 Certidão liberatória – Flexibilização dos requisitos legais durante período de Pandemia 
COVID-19, consoante previsão da LRF – Não atingimento do incidente de gastos com 
educação no exercício anterior. Percentual faltante pequeno (0,65%). Afastamento do 
óbice – Não comprovação de cumprimento de julgado do TCE/PR. Ausência de desídia. 
Afastamento de óbice – Deferimento. O contexto atualmente vivenciado em função da 
Pandemia COVID-19 reclama que sejam flexibilizados os requisitos para a concessão de certidão 
liberatória, conforme, inclusive, expressa previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se trata 
de pura e simples indiscriminada expedição de certidões, mas de ponderação acerca das 
dificuldades ora observadas, bem como dos possíveis efeitos. Importante ressaltar, como 
fundamento as regras que excepcionam as exigências fiscais, a queda de receitas dos entes 
municipais decorrente do estado de emergência, que aumenta a dependência dos entes públicos 
às transferências voluntárias do Estado e da União, e, por outro lado, a necessidade de adoção 
de medidas sanitárias para combate à disseminação do citado vírus, com o aumento da demanda 
por serviços públicos, notadamente os de saúde, do que se pode depreender o risco de dano 
reverso na hipótese de indeferimento do pedido. Ainda dentro desse contexto, vale observar o 
disposto no §2° do mesmo art. 65 da LRF, que direciona os recursos liberados ao seu emprego 
em ações dirigidas ao combate à referida calamidade e enfatiza a necessidade de atendimento às 
regras de transparência no uso desses recursos. In casu, observa-se a existência de dois óbices à 
obtenção automática da certidão liberatória. O primeiro diz respeito à ausência de comprovação 
da aplicação do índice mínimo constitucionalmente imposto em ações voltadas à área da 
educação no exercício de 2019. Trata-se de situação absolutamente similar à enfrentada no 
Acórdão 1544/20-S2C, inclusive com índice de gastos muito próximos (24,71% naquele processo 
e 24,65% no presente), reclamando idêntica solução, isto é, o afastamento do obstáculo. O 
segundo diz respeito á ausência de comprovação do integral cumprimento do julgamento 
materializado no Acórdão 281/2020-STP. Em relação à questão, cumpre sopesar que: (a) a 
decisão transitou em julgado em 05 de maio do corrente, portanto, durante o período de 
afastamento social decorrente da Pandemia COVID-19; (b) parte das obrigações imputadas ao 
Município foi cumprida, verificando-se em acesso aos respectivos autos que estão sendo adotadas 
medidas em relação a todas as determinações; e (c) o Relator de tal Processo, por meio do 
Despacho, determinou "nova intimação do Município e de seu representante legal, a fim de que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o pleno atendimento aos itens IV, "b" e "c", do 
Acórdão nº 2762/15 - Primeira Câmara". Portanto, ainda que verificada a existência de decisão 
não cumprida, a situação sui generis ora enfrentada reclama o afastamento do óbice, em razão da 
não verificação de desídia por parte do Administrador Municipal. Processo nº 503946/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 
 

1.3.25 Transferência voluntária. Ausência de interesse público no objeto de parceria. Ausência 
de pesquisa de preços para a realização da despesa. Irregularidade das contas, devolução 
de valores e multas. Impropriedades destacadas incialmente pela DAT e, posteriormente, 
confirmadas pela CGE, não se resumiram às de cunho formal, tendo emergido dos autos a 
ausência de pesquisa de preços e a ausência de interesse público no objeto do convênio. No 
tocante à pesquisa de preços, verifica-se que os documentos anexados aos autos não satisfazem 
as exigências da Resolução 28/11, que em seu art. art. 18, § 1°, dispõe sobre a necessidade de 
realização de pesquisa de preços junto a, no mínimo, três fornecedores. Não bastasse tal 
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constatação, malgrado os argumentos de defesa, fato é que o repasse de recursos objeto do 
convênio em análise serviu a custear a estadia em resort, com sistema all inclusive, para 120 
participantes do 23º Congresso Estadual da Associação dos Jornais do Interior do Estado do 
Paraná - ADJORI, sem que reste objetivado o benefício de tal dispêndio à população do Estado. 
Vale dizer que, na prática, não se vislumbra tenham as partes se preocupado em atingir os 
interesses comuns e de relevância para a coletividade em geral, tal como preconizado pelo art. 1°, 
§1° I, do Decreto Federal n.°6.170/07 e pelo art. 133 da Lei Estadual n.°15.608/07. Ainda, 
consoante realçado pelas unidades técnicas, houve flagrante ofensa ao disposto no art. Art. 9°, 
X, da Resolução 28/11, deste Tribunal, porquanto o Convênio contemplou benefício a uma 
categoria profissional e, mesmo que a defesa alegue a existência de pareceres favoráveis quando 
da tramitação interna do convênio, fato é que tais opinativos não imprimem legalidade à despesa. 
Ademais, conforme realçou a DAT: Não ficou evidenciado o interesse público na celebração do 
convênio em análise, isto é, o benefício gerado ao coletivo dos paranaenses ou ao Estado do 
Paraná pelo repasse à associação de jornalistas, para custear diárias em resort de luxo aos seus 
membros [...]. A concessão de tais benefícios via convênio fere, portanto, a natureza convenial, a 
qual pressupõe, a atuação conjunta tanto da entidade concedente quanto da entidade tomadora 
no desenvolvimento de uma atividade de interesse social, o que não se faz presente no caso ora 
em exame. Somado a todas as irregularidades, a entidade tomadora dos recursos é uma associação 
privada, de representação da classe de jornalistas do interior do estado, portanto, destinada a 
proporcionar benefício a um círculo restrito de associados, situação vedada expressamente pelo 
Art. 9º, X, da Resolução nº 28/2011 deste Tribunal. Em razão da ocorrência do demonstrado 
dano, motivado diretamente pela aplicação de recursos públicos em objeto de exclusivo interesse 
privado, opina-se ainda pela aplicação da multa proporcional ao dano. Processo nº 891898/13, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 
 

1.3.26 Consulta. Câmara Municipal. O decurso do lapso temporal não afasta a competência da 
Câmara Municipal para julgamento das contas anuais do Prefeito. A omissão 
injustificada em apreciar o parecer prévio das contas do Prefeito poderá configurar 
infrações de ordem administrativa, criminal ou civil. Impossibilidade de julgamento ficto 
por decurso de prazo. OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, por unanimidade, em: 
I - Conhecer a presente Consulta, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, 
para, no mérito, com base no exposto, acompanhando os opinativos, técnico e ministerial, 
responde-la da seguinte forma: (i) Existe lapso temporal que implique na perda da legitimidade, 
capacidade ou competência para a Câmara Municipal julgar as contas do Prefeito? Resposta: Nos 
termos dos arts. 31, 49 e 71 da Constituição, é inafastável a competência do Poder Legislativo 
para julgar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo; (ii) A ausência de julgamento das 
contas do exercício financeiro do município pelo Poder Legislativo, após envio do Acórdão de 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, poderá implicar algum tipo de 
responsabilidade? Resposta: O simples atraso no julgamento das contas não deverá acarretar 
penalidade pessoal aos vereadores, já que o prazo eventualmente fixado será impróprio. Já a 
omissão injustificada da Câmara Municipal em apreciar o parecer do Tribunal de Contas constitui 
infração grave à Lei Fundamental, que poderá implicar em responsabilização administrativa, 
criminal ou civil; (iii) Existe julgamento ficto diante de eventual omissão do Poder Legislativo? 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
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Resposta: Nos termos dos arts. 31, 49 e 71 da Constituição, não há possibilidade de julgamento 
ficto das contas do Prefeito por decurso de prazo. Processo nº 816509/18, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 
 

1.3.27 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Cobrança executiva. Não cabe ao TCU deliberar 
sobre solicitação de pagamento parcelado de dívida após a remessa aos órgãos executores 
competentes dos elementos inerentes ao processo de cobrança executiva, pois, a partir desse 
momento, o Tribunal não intervém no processo quanto a quesitos que interfiram nas 
providências a cargo desses órgãos, especialmente no tocante ao recebimento extrajudicial de 
quantias objeto dos acórdãos condenatórios. Acórdão nº 2594/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 330, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.28 Reponsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. 
Citação. Erro formal. Caracterização. A omissão no dever de prestar contas fica caracterizada 
apenas a partir da citação feita pelo TCU. A apresentação da prestação de contas até o momento 
anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser 
considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação 
dos recursos, conduz ao julgamento das contas pela regularidade com ressalva. Acórdão nº 
10891/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.29 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Execução parcial. Recursos financeiros. 
Contingenciamento. A responsabilidade pela inexecução parcial do convênio não deve ser 
atribuída ao convenente, ainda que inservível a parcela executada, quando o concedente deixa de 
repassar os recursos financeiros necessários à integralização do objeto em virtude de 
contingenciamento. Acórdão nº 10865/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 330, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.3.30 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da não 
contabilização das despesas com pessoal realizadas como “Outras Despesas de Pessoal”. 
Recomendação com intuito de adequação de procedimentos.  Assim, acompanhando o 
posicionamento Ministerial, podem as contas serem consideradas regulares, convertendo o item 
em ressalva, com fundamento no art. 16, II, da LC nº 113/2005, em razão da não contabilização 
das despesas com pessoal realizadas por meio da parceria como "Outras Despesas de Pessoal", 
destacando que não restou demonstrada a existência de lesão ao erário e tampouco o desvio de 
finalidade do gasto executado durante a vigência da parceria, motivo que também enseja o 
afastamento da sanção pecuniária. Por fim, cabe a expedição de recomendação aos atuais gestores 
do Município de Curitiba e da Associação dos Moradores e Amigos da Vila Esmeralda, bem 
como aos respectivos gestores que vierem a sucedê-los, com fundamento no art. 244, I e § 4º, do 
Regimento Interno, que adotem as seguintes providências: - Atender ao prazo final para o envio 
da prestação de contas ao Sistema Integrado de Transferências - SIT, previsto no art. 15, § 4º, da 
Instrução Normativa n.º 61/2011; - Comprovar de forma integral a regularidade da formalização 
da transferência, bem como a regularidade da execução do objeto, de acordo com os arts. 3º, 5º 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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e 11 da Instrução Normativa n.º 61/2011. Processo nº 736966/16 - Acórdão nº 1972/20 - 
Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#2 
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Admissão de Pessoal. Concurso Público. Edital. Não inclusão do cadastro dos membros 

da banca examinadora no SIAP. Ausência de previsão de vedação à subcontratação no 

termo de referência. Ausência de cláusula de que os valores das inscrições sejam 

recolhidos aos cofres públicos. Preenchimento dos requisitos legais. Registro. 

Determinação. Considerando-se que o processo foi devidamente constituído, nos termos da 

Instrução Normativa nº 142/2018, e que não foi identificada qualquer irregularidade que macule 

o processo de seleção, existindo apenas, por parte da Coordenadoria de Acompanhamento de 

Atos de Gestão e do Ministério Público de Contas, recomendações e determinação, as admissões 

constantes dos autos devem ser registradas. Observa-se que os apontamentos da unidade técnica 

estão relacionados às impropriedades verificadas no decorrer das fases do certame, que foram 

justificadas durante a instrução processual e que devem ser aperfeiçoadas pelo jurisdicionado para 

que evite sua repetição em procedimentos futuros de seleção de pessoal. Assim, julgam-se 

desnecessárias as recomendações sugeridas pela unidade técnica por entender que o 

cumprimento de norma expedida por este Tribunal é de observância obrigatória pelo 

jurisdicionado, cujo cumprimento em eventos futuros será aferido nos respectivos processos de 

prestações de contas, não se aplicando as disposições do art. 267-A do Regimento Interno. 

Entretanto, acolhe-se a determinação para que em futuros certames, passe a constar do contrato 

de licitação e do edital do concurso que as taxas de inscrições sejam recolhidas diretamente aos 

cofres públicos, conforme determinado pelo art. 56 da Lei n° 4320/04. Adicionalmente, 

determina-se ao Município para: que em futuros certames, passe a constar no termo de referência 

ou no edital de licitação, que os valores das inscrições sejam recolhidos aos cofres públicos, nos 

termos do art. 56 da Lei 4320/04. Processo nº 514871/18 -  Acórdão nº 1961/20 - Primeira 

Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-

2020/331162/area/242#6 

 

1.4.2 A previsão injustificada de vaga para cargo público exclusivamente na modalidade de 

cadastro de reserva, quando existente vaga disponível para imediato preenchimento, 

viola a norma que prevê a ampla acessibilidade aos cargos públicos.  Versam os autos 

sobre Edital de Concurso Público, promovido por Prefeitura Municipal para o provimento de 

cargos do seu quadro efetivo. Após exame pela Unidade Técnica competente, coube ao Prefeito 

esclarecer dois pontos: o envio intempestivo do edital do certame para exame deste Tribunal e a 

utilização do cadastro de reserva para o cargo de mecânico de veículos pesados. O relator, 

conselheiro substituto Licurgo Mourão, verificou que tal instrumento foi encaminhado a esta 

Corte, por meio do sistema Fiscap, no dia 29/4/2019, enquanto as inscrições foram abertas a 

partir do dia 25/6/2019, descumprindo-se, portanto, o prazo estipulado no art. 5º, caput, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349269.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349269.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#6
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da Instrução Normativa n. 05/2007, que prevê antecedência mínima de 60 (sessenta) dias entre 

o envio do edital e o início do período de inscrições. Salientou que não houve justificativa 

plausível para o envio intempestivo do edital de concurso público e, considerando a 

imprescindibilidade do encaminhamento dentro do prazo para se fazer cumprir o princípio da 

transparência, bem como para viabilizar a realização eficiente do controle externo, tem-se por 

configurada hipótese de aplicação de multa ao prefeito e signatário do edital. Citou, nesse mesmo 

sentido, o Edital de Concurso Público n. 958957, de relatoria do conselheiro Wanderley Ávila e 

o Edital de Concurso Público n. 958068, relatado pelo conselheiro José Alves Viana. Em relação 

à utilização indevida do cadastro de reserva para o cargo de mecânico de veículos pesados, 

registrou que o edital previu o cadastro de reserva também para o cargo de borracheiro, e, 

conforme justificativa apresentada, o prefeito defendeu a previsão das referidas vagas em cadastro 

de reserva em razão da aposentadoria iminente dos servidores ocupantes dos cargos colocados 

em disputa. Entretanto, destacou que tal argumento não foi acolhido pela Unidade Técnica, dada 

a existência de uma vaga disponível para o cargo de mecânico de veículos pesados, o que afastaria 

a possibilidade da oferta exclusivamente por meio de cadastro de reserva, o que, conforme 

apontado pelo Ministério Público de Contas, só seria possível como medida excepcional e 

devidamente justificada, mormente em face do desiderato constitucional de ampla acessibilidade 

aos cargos e empregos públicos, conforme previsão do art. 37, inciso I, da Constituição da 

República. Verificou que, no concurso público, homologado em 12/11/2019, três candidatos 

foram aprovados para a vaga de mecânico de veículos pesados, conforme consta na 

documentação da organizadora do certame, não havendo informações de qualquer dos 

candidatos haver sido nomeado e tomado posse, em face dos dados constantes do CAPMG 

(Cadastro dos Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais). Pelos motivos 

explicitados, entendeu configurada hipótese de aplicação de multa ao gestor, nos moldes do art. 

85, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar Estadual n. 102/2008, 

haja vista a previsão injustificada da vaga para o cargo de mecânico de veículos pesados 

exclusivamente na modalidade cadastro de reserva. Em relação ao cargo de borracheiro, entendeu 

sanada a irregularidade originalmente apontada pelo órgão instrutivo, tendo em vista a ausência 

de candidatos para o referido cargo. Por fim, além das irregularidades examinadas, considerou 

um terceiro apontamento no exame inicial da Unidade Técnica, alegando a impossibilidade de 

aferir as atribuições dos cargos ofertados, pois a legislação municipal pertinente não havia sido 

encaminhada por meio do Fiscap. Após encaminhamento pelo Prefeito, verificou que a lei 

complementar municipal que regulamentou tais atribuições foi editada após a publicação do 

edital, entendendo seriamente mitigado o acesso pleno dos candidatos do certame aos termos da 

disputa desde o seu início, causando injustificada assimetria de informações. No entanto, 

considerando que o referido apontamento não foi objeto do contraditório, que os autos se 

encontravam em avançada fase processual, bem como a ausência de prejuízos concretos alegados 

em razão da referida falha, deixou de aplicar multa ao prefeito, expedindo, no entanto, 

recomendação para a necessidade de regulamentação prévia em lei e, quando for o caso, em outro 

ato normativo, dos termos dos concursos públicos, de modo que os candidatos e a sociedade 

como um todo tenham prévio e pleno conhecimento dos termos da disputa. Por todo o exposto, 

propôs que o Edital de Concurso Público fosse julgado irregular, em razão do envio intempestivo 

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977031
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958957
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958068
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
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do edital para exame deste Tribunal de Contas, em descumprimento ao art. 5º, caput, da Instrução 

Normativa n. 05/2007, e da utilização injustificada do cadastro de reserva para o cargo de 

mecânico de veículos pesados, haja vista a existência de vaga disponível para imediato 

preenchimento e, com fundamento no art. 85, inciso II, da LC n. 102/2008, aplicou multa no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Prefeito, gestor responsável pelo certame, sendo R$ 

1.000,00 (mil reais) para cada irregularidade. A proposta de voto do relator foi aprovada por 

unanimidade. Edital de Concurso Público n. 1066721, Rel. Cons. Substituto Licurgo Mourão, 

01.09.2020, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 217, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3 

 

1.4.3 Admissão de pessoal temporário. Professor. Justificativa para a contratação temporária 
em desacordo com o disposto no artigo 37, II, da CF. Competência privativa do 
Governador do Estado, e não do reitor, para autorizar concurso público. Legalidade e 
registro, com encaminhamento ao relator das contas e a 7ª ICE.  Diante do contexto, 
considerando que o Reitor da Entidade não tem competência para autorizar abertura de concurso 
público (competência essa que é privativa do Governador do Estado) e que é necessária a 
continuidade da prestação dos serviços, a Unidade Técnica opinou pelo acolhimento das 
justificativas apresentadas pela Universidade, deixando de sugerir a recomendação contida na 
Instrução à peça 24, referente à fase 01 da admissão. Com efeito, em consonância com as 
considerações trazidas pela Unidade Técnica, bem como o contido no Acórdão nº 1975/2019 - 
S1C, além da regularidade das presentes admissões de pessoal, cabível o encaminhamento dos 
autos ao relator das contas do governador do exercício de 2019, para que tome ciência do 
problema e adote as medidas que julgar cabíveis. Outrossim, a matéria também se insere no 
objeto das atividades da 7ª Inspetoria de Controle Externo, mais especificamente, com relação à 
legalidade, economicidade e eficiência dos recursos dispendidos na folha de pagamento das 
Universidades Estaduais, o que pode propiciar, mediante a otimização das disponibilidades 
orçamentárias, a admissão de um número de docentes que possa suprir a demanda das 
Instituições de Ensino Superior do Estado, motivo pelo qual, conveniente, também, a remessa 
dos autos a essa Unidade, para ciência. Processo nº 360088/19 - Acórdão nº 2118/20 - Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em:  
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#4 
 

1.4.4 Suspensão do concurso público por irregularidades referentes à realização de capacidade 
física sem lei definidora e publicação do edital nos últimos meses de mandato. O 
TCMGO referendou medida cautelar que suspendeu Edital de Concurso Público diante da 
existência de irregularidades. O Relator destacou que o art. 56 da LOTCMGO autoriza a adoção 
de medida cautelar, com ou sem prévia oitiva da parte, determinando a manutenção da suspensão 
do ato ou do procedimento impugnado até decisão de mérito. Em concordância com a Unidade 
Técnica e com o MPC, constatou as seguintes irregularidades: (a) omissão no protocolo de 
documentos essenciais ao controle externo, impossibilitando a integral análise de legalidade dos 
cargos oferecidos no edital; (b) exigência de realização de prova de capacidade física para diversos 
cargos, sem que houvesse a respectiva previsão legal; (c) realização de concurso público sem 
suficiente dotação orçamentária, comprometendo o orçamento subsequente, deixando para o 
sucessor a nomeação dos aprovados; e (d) falta de laudo ou plano de gerenciamento de riscos 

http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977031
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977031
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066721
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111624744#3
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#4
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contendo aprovação da autoridade sanitária do município sede para a realização das provas, 
diante da pandemia do COVID-19. Quanto aos requisitos para a concessão da medida cautelar 
pleiteada, aduziu que o perigo da demora foi evidenciado pelo ato de abertura do período de 
inscrições, tornando-se necessário evitar a continuidade do concurso, a fim de minimizar os 
prejuízos aos candidatos e à Administração. Em relação à plausibilidade jurídica do pedido, 
constatou em (b) que a lei municipal não previu prova de capacidade física para diversos cargos 
ofertados ao arrepio da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Informou que 
apenas a existência de lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, 
empregos ou funções públicas. Apontou que a irregularidade pode ocasionar a nulidade do 
certame para os cargos correspondentes, além da aplicação de multa aos responsáveis. Em relação 
ao item (c), verificou que a prova objetiva estava prevista para ocorrer em 6/9/20, e a 
homologação do concurso em 21/11/20. Considerando as eleições municipais a serem realizadas 
em 2020, concluiu não ser possível ao Chefe do Poder Executivo realizar nomeações dos 
candidatos aprovados no ano em curso, tendo em vista que tal ato só poderá ser feito se a 
homologação ocorresse três meses antes da realização do pleito, ou seja, até 15/8/20, nos termos 
do inciso V da Lei nº 9.504/97. Diante do exposto, votou pela concessão da medida cautelar, 
suspendendo o concurso público e concedendo prazo para que os responsáveis apresentem 
justificativas e documentação referentes às irregularidades. O voto foi aprovado por 
unanimidade. Acórdão nº 05200/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 
 

1.4.5 Concurso público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício do cargo. 

Admite-se, diante de circunstâncias excepcionais devidamente motivadas, a nomeação de 

candidato aprovado em concurso público realizado por outro órgão ou entidade para exercício 

em localidade distinta daquela em que tenham exercício os servidores do promotor do certame, 

desde que observados os demais requisitos de aproveitamento estabelecidos no Acórdão 

1618/2018-Plenário, Acórdão nº 9343/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83 disponível em: 

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

 
 

2 Direito Constitucional  
 

2.1 Improbidade administrativa. Sentença condenatória transitada em julgado. Suspensão 
dos direitos políticos. Abrangência de qualquer mandato eletivo ocupado. Restrição ao 
mandato no qual se praticou a conduta ímproba. Impossibilidade.   Cinge-se a controvérsia 
a definir o alcance da pena de perda de suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação 
por ato de improbidade administrativa com trânsito em julgado. No tribunal de origem, 
entendeu-se que a decisão que cominou a pena de suspensão dos direitos políticos refere-se ao 
ato de improbidade administrativa cometido em mandato anterior, razão pela qual não poderia 
atingir o mandato atual. Assim, somente seria admitida a cassação da perda do cargo eletivo 
ocupado à época em que o ato ímprobo foi praticado, não podendo atingir o mandato exercido 
ao tempo do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de improbidade. Esse 
entendimento contraria expressamente a Lei n. 8.429/1992, subvertendo sua finalidade de afastar 
da Administração Pública aqueles que afrontem os princípios constitucionais de probidade, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1618%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=85e8a550-f9d8-11ea-865d-cf9c23431c0c
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1618%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=85e8a550-f9d8-11ea-865d-cf9c23431c0c
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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legalidade e moralidade. No caso, a perda do mandato eletivo de vereador decorre 
automaticamente da condenação judicial de suspensão dos direitos políticos na ação de 
improbidade administrativa já transitada em julgado, sendo o ato da Câmara Municipal vinculado 
e declaratório. Além disso, considerando que o pleno exercício dos direitos políticos é 
pressuposto para o exercício da atividade parlamentar, determinada a suspensão de tais direitos, 
é evidente que essa suspensão alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à 
época do trânsito em julgado da sentença condenatória. É descabido, portanto, restringir a 
aludida suspensão ao mandato que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. Nessa 
linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal (AP 396 QO, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal 
Pleno, DJe 04/10/2013). REsp nº1.813.255-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 678, 
disponível em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

2.2 Composição da tripulação das Ambulâncias de Suporte Básico – tipo B e das unidades 
de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU. Presença de profissional de enfermagem. Desnecessidade. Lei nº 
7.498/1986. Portarias nº 2.048/2020 e 1.010/2012 do Ministério da Saúde. Tema 1024. 
Inicialmente, importante esclarecer que a Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) e 
a ambulância Tipo B são veículos equivalentes, conforme previsto no art. 13, § 1º, da Portaria n. 
356, de 8 de abril de 2013, do Ministério da Saúde. Quando recebido o chamado de auxílio, a 
decisão sobre qual tipo de transporte que será enviado caberá ao médico responsável, depois de 
avaliado o caso pela Central de Regulação Médica de Urgência, o que dependerá da gravidade do 
caso concreto, bem como de sua urgência e do tipo de atendimento necessário (se traumático ou 
clínico). A decisão do médico pela Ambulância do Tipo B ou pela Unidade de Suporte Básico de 
Vida Terrestre (USB) só deverá acontecer, portanto, quando o veículo for destinado ao transporte 
inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de 
pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de 
intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Por tal razão, este 
tipo de ambulância é tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo um o motorista e um 
técnico ou auxiliar de enfermagem. Ou seja, não se impõe a presença de enfermeiro nessa 
modalidade de veículo, o que não impede que o médico decida pelo envio de um enfermeiro, a 
depender do caso concreto, justamente por se tratar de uma tripulação mínima, conforme 
normatização vigente. Com relação aos atendimentos a pacientes graves, com risco de morte, ou 
que demandem cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica – que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas –, há previsão 
normativa de envio de ambulância tipo D ou Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre, 
cuja equipe é de no mínimo 3 (três) profissionais, sendo um condutor do veículo, um enfermeiro 
e um médico. As Portarias n. 2.048/2002 e n. 1.010/2012, que criaram as regras descritas, não 
ofendem as previsões da Lei n. 7.498/1986, mas sim pelo contrário, as detalham e concretizam 
no plano infralegal. O art. 11 da Lei n.º 7.498/1986 determina que ao enfermeiro cabem os 
cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
Como visto, a Ambulância do Tipo B ou a Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) 
atende pacientes que não estão em estado grave, não possuem risco de morte, em casos de menor 
complexidade técnica. Nesses casos, é suficiente a presença de um técnico ou auxiliar de 
enfermagem, os quais, segundo os arts. 12 e 13 do referido diploma legal, podem exercer ações 
assistenciais de enfermagem que não sejam as privativas do enfermeiro. Também há pleno 
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atendimento à prescrição do art. 15, uma vez que, as atividades são desempenhadas sob 
orientação e supervisão de enfermeiro, presente na Central de Regulação Médica de Urgência, 
não sendo imprescindível a sua presença física no veículo. A exigência de enfermeiro nas 
Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e nas Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre 
(USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, em vez de trazer benefícios, 
findaria por prejudicar o sistema de saúde, pois esses veículos - que compõem 80% da frota do 
SAMU, segundo informações prestadas como amicus curiae pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS - não poderiam circular sem a contratação de milhares de 
enfermeiros em todos os rincões do país, o que não é factível nas condições orçamentárias atuais, 
em clara ofensa ao princípio da reserva do possível. REsp 1.828.993-RS, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 678, disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

2.3 Uso da Força Nacional de Segurança Pública por requerimento de Ministro de Estado e 
autonomia estadual. É plausível a alegação de que a norma inscrita no art. 4º do Decreto 
5.289/2004 (1), naquilo em que dispensa a anuência do governador de estado no emprego da 
Força Nacional de Segurança Pública, viole o princípio da autonomia estadual. Trata-se de 
referendo de decisão que concedeu medida cautelar em ação cível originária para ordenar à União 
que retire dos municípios de Prado e Mucuri o contingente da Força Nacional de Segurança 
Pública mobilizado pela Portaria 493/2020. A citada Portaria, expedida pelo Ministro de Estado 
da Justiça e Segurança Pública, autorizou o emprego da Força Nacional naquelas localidades, em 
apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem que houvesse formal e 
expressa solicitação do governador do estado da Bahia. 
Há plausibilidade jurídica do direito evocado, porque pesam legítimas dúvidas sobre a 
constitucionalidade do art. 4º do Decreto 5.289/2004, que, alterado pelo Decreto 7.957/2013, 
estendeu o conteúdo semântico da norma e criou uma regra adicional ampliadora do rol dos 
legitimados a requerer o emprego da Força Nacional. A autorização unilateral do emprego da 
Força Nacional, parece, em juízo de delibação, contrariar as normas de escalão superior das quais 
deveria retirar sua validade. Nesse sentido, o art. 241 da Constituição Federal (CF) se refere 
expressamente à celebração de convênios de cooperação ou consórcios públicos entre os entes 
federados para assegurar a continuidade de serviços públicos. Além disso, com exceção das 
hipóteses de intervenção federal, previstas no art. 34 da CF, não se identificam dispositivos hábeis 
a contornar a autonomia dos estados, em sua integridade administrativa e territorial, sem que se 
obedeça à exigência de exteriorização de vontade apta a ser elemento de suporte de fato jurídico. 
Em análise típica de controle de legalidade, a validade do art. 4º do Decreto 5.289/2004 deve ser 
contrastada com a Lei 11.473/2007, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da 
segurança pública. Presente, também, o requisito do perigo da demora. Em primeiro lugar, em 
razão da gravidade do objeto em litígio, uma vez que o pacto federativo é essencial para o correto 
funcionamento das instituições republicanas. A jurisprudência da Corte confere significativo peso 
argumentativo à autonomia dos Estados-membros. Dessa forma, a mobilização de força de 
segurança pública em território estadual, ressalvado ulterior juízo de mérito, implica grave ameaça 
ao equilíbrio da Federação. Em segundo lugar, a citada gravidade é exacerbada por se tratar, 
justamente, de tópico referente à segurança pública. O horizonte possível de emprego do uso da 
força apresenta risco que é da essência da própria atividade. Existe fundado temor de que, ao 
final do curso natural do processo, o uso da violência monopolística do Estado se revele, a um 
só tempo, ilegítimo e irreversível. Havendo vidas envolvidas, tanto da população local quanto 
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dos membros das forças de segurança, é razoável assumir que existe um risco elevado na demora 
do julgado. Por fim, o objeto da demanda não ocorre em um vácuo histórico, mas durante a mais 
severa crise sanitária dos últimos cem anos (decorrente da pandemia do Covid-19). Em razão 
disso, a mobilização do contingente exógeno de forças de segurança inegavelmente apresenta 
riscos de contaminação para a população local. O Plenário, por maioria, referendou a decisão 
concessiva da cautelar. Vencido o ministro Roberto Barroso. ACO 3427 Ref-MC/BA, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 992, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo992.htm 
 

2.4 EC 33/2001: contribuição destinada ao SEBRAE, à APEX e a folha de salários. As 
contribuições devidas ao Sebrae, à Apex e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram 
recepcionadas pela Emenda Constitucional (EC) 33/2001. No recurso extraordinário (Tema 325 
da repercussão geral) discutia-se, em suma, sobre a constitucionalidade das contribuições 
destinadas ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), à Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex) e à Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), incidentes sobre a folha de salários, após a EC 33/2001 
(Informativo 991). Entendeu-se que a alteração promovida pela EC 33/2001, no art. 149, § 2º, 
III (1) da Constituição Federal (CF) não estabeleceu delimitação exaustiva das bases econômicas 
passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção do domínio 
econômico (CIDE). A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se 
tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o art. 177, § 4º, da CF, em relação 
às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs 
e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao Sebrae, Apex e ABDI, a EC 
33/2001 manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. 
Portanto, a materialidade econômica para a incidência dessas contribuições não se esgota na 
previsão de faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro (no caso de 
importação), podendo comportar, também, a incidência sobre folha de salários. Por essa razão, 
o art. 149, § 2º, III, da CF utiliza a expressão “poderão ter alíquotas”. Assim, garante a ideia de 
facultatividade a abranger tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das contribuições sociais 
e das CIDEs. Ademais, a exposição de motivos da EC 33/2001 demonstra que as alterações 
implementadas pretenderam apenas possibilitar a cobrança da CIDE-combustíveis quando da 
importação de derivados do petróleo e do gás natural, retirando obstáculos à tributação de 
insumos vindos do exterior. Com base nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, negou 
provimento ao recurso extraordinário. RE 603624 SC, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
992, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo992.htm 
 

2.5 Substituição tributária e requerimento administrativo. Inviabiliza o recurso extraordinário a 
necessidade de análise de normas infraconstitucionais para chegar-se à conclusão contrária à 
adotada pelo tribunal de origem, segundo a qual o contribuinte substituído deve apresentar 
requerimento administrativo ao Fisco, nos termos da legislação estadual, e observar o 
procedimento por ele adotado para obter o aproveitamento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido a mais, em razão da venda de mercadoria por preço 
inferior ao presumido, ou seja, no regime de substituição tributária para frente. Trata-se, na 
espécie, de recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica — atuante na revenda de 
combustíveis —, no qual alegava, em suma, ofensa ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal (CF) 
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(1). Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), a presidência da corte de 
origem devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para juízo de adequação, 
tendo em conta o julgamento do RE 593.849 (Tema 201 da Repercussão Geral). O referido órgão 
manteve o posicionamento, afirmando que a inobservância da norma infralegal impede a 
concessão da tutela jurisdicional (Informativo 975).Para dissentir do acórdão recorrido e verificar 
a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, necessária a reanálise da 
interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 
Portanto, há o óbice do Enunciado 280 do STF (2). A Segunda Turma, por maioria, negou 
provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que negou seguimento ao recurso 
extraordinário com agravo. ARE 1184956 AgR/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
992, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo992.htm 
 

2.6 Loterias e competência administrativa dos estados-membros. Os estados-membros detêm 
competência administrativa para explorar loterias. A competência da União para legislar 
exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, não obsta a 
competência material para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais. 
Nesses termos, os arts. 1º e 32, caput e § 1º, do Decreto-Lei (DL) 204/1967 (1), ao estabelecerem 
a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Além disso, os dispositivos colidem frontalmente com 
o art. 25, § 1º, da CF (2), ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos estados-
membros para a prestação de serviços públicos não expressamente reservados pelo texto 
constitucional à exploração pela União. A exploração de loterias ostenta natureza jurídica de 
serviço público. Quando quis atribuir a prestação de determinado serviço público com 
exclusividade à União, o constituinte o fez de forma expressa. A CF não atribui à União a 
exclusividade sobre o serviço de loterias, tampouco proíbe expressa ou implicitamente o 
funcionamento de loterias estaduais. Esse cenário atrai a competência residual dos estados-
membros, estabelecida em seu art. 25, § 1º, pedra de toque do constitucionalismo republicano 
brasileiro. A legislação federal não pode impor a qualquer ente federativo restrição à exploração 
de serviço público para além daquelas previstas constitucionalmente. Não se pode inferir do texto 
constitucional a possibilidade de a União, mediante legislação infraconstitucional, excluir outros 
entes federados da exploração de atividade autorizada pela própria CF. Isso se dá porque tal 
realidade cria um desequilíbrio em seu próprio benefício, não autorizado constitucionalmente 
[art. 19, III (3)], além de a CF não lhe ter atribuído essa autoridade. Viola a autonomia dos 
estados-membros restringir a esfera de competência material residual, sem amparo na 
Constituição. Ademais, configura abuso da competência de legislar quando a União se vale do 
art. 22, XX, da CF (4) para excluir todos os demais entes federados da arrecadação que deles 
provém, ou para restringi-la de forma irrazoável e anti-isonômica. A situação anti-isonômica se 
torna ainda mais patente quando, compulsado o DL 204/1967 que a sustenta, verifica-se a 
possibilidade de exploração dos serviços lotéricos por alguns estados, ao passo que são de 
prestação proibida a outros. As distinções entre as unidades da federação são toleradas desde que 
previstas no texto constitucional, mas nunca em norma infraconstitucional. 
A competência privativa da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e 
sorteios (CF, art. 22, XX), inclusive loterias, não obsta a competência material, administrativa, 
para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou municipais, nem a competência 
regulamentar dessa exploração. A competência legislativa acerca de determinado assunto não se 
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confunde com a competência material, executiva, de exploração de serviço a ele correlato. Não 
se pode conferir interpretação estendida para também gerar competência material exclusiva da 
União, que não consta do rol taxativo previsto no art. 21 da CF. 
As legislações estaduais instituidoras de loterias, por meio de lei estadual ou decreto, em seus 
territórios, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de instituição 
do serviço público. Somente a União pode definir modalidades de atividades lotéricas passíveis 
de exploração. Tais normas ofenderiam a CF se instituíssem disciplina ou modalidade de loteria 
não prevista pelo própria União para si mesma. Nesta hipótese, a legislação local afastar-se-ia de 
seu caráter materializador do serviço público de que é titular e seria incompatível com o art. 22, 
XX, da CF/1988. Consoante o Enunciado 2 da Súmula Vinculante (5) do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e os precedentes que a fundamentaram, a disposição legal ou normativa vedada 
aos estados-membros e ao Distrito Federal é a que inova. O aludido verbete e o art. 22, XX, da 
CF não tratam da competência material de instituir loterias dentro das balizas federais, ainda que 
a materialização tenha expressão mediante decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais. 
Não se pode extrair da Lei de Contravenções Penais interpretação que torne toda e qualquer 
norma sobre loterias uma legislação penal. Esse raciocínio equivaleria a interpretar de forma 
ampla a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal porque a exploração de 
loteria foi considerada contravenção. Estar-se-ia a interpretar a CF conforme a lei. Considerar o 
exercício de atividade pública uma contravenção penal significaria dizer que um serviço público 
constitui crime. Na espécie, trata-se de apreciação conjunta de Arguições de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPFs) e de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Em suma, os 
autores das ADPFs sustentavam a não recepção de preceitos do mencionado decreto pela 
CF/1988. Na ADI, buscava-se infirmar legislação do estado de Mato Grosso sobre a reativação 
dos serviços lotéricos em âmbito estadual. 
Em conclusão de julgamento, o Plenário reputou procedentes os pedidos formulados nas ADPFs 
para declarar não recepcionados pela CF/1988 os arts. 1º e 32, caput e § 1º, do DL 204/1967. 
Além disso, julgou improcedentes as pretensões deduzidas na ADI. ADPF nº 492/RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 993, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.7 Petrobrás: criação de subsidiárias e alienação de ativos. A específica autorização legislativa 
somente é obrigatória na hipótese de alienação do controle acionário de sociedade de economia 
mista (empresa-mãe). Não há necessidade dessa prévia e específica anuência para a criação e 
posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro de um elaborado plano de gestão de 
desinvestimento, voltado para garantir maiores investimentos e, consequentemente, maior 
eficiência e eficácia da empresa-mãe. Isso porque a inexistência de expressa proibição ou 
limitação de alienação societária em relação à autorização legislativa genérica para a criação de 
subsidiárias corresponde à concessão, pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo, de um 
importante instrumento de gestão empresarial, para garantir a eficiência e a eficácia da sociedade 
de economia mista no cumprimento de suas finalidades societárias. Portanto, na criação ou 
extinção de subsidiárias, o preceito maior de gestão empresarial que deve ser seguido é garantir a 
melhor atuação, eficiência e eficácia da empresa-mãe. Ademais, no julgamento da ADI 5.624, o 
Supremo Tribunal Federal entendeu que o Congresso Nacional, nos exatos termos do inciso XX 
do art. 37 da Constituição Federal (CF) (1), ao criar a Petrobras, concedeu a necessária autorização 
legislativa genérica ao Poder Executivo para organizá-la empresarialmente, a fim de que 
cumprisse as atividades previstas em seu objeto social da melhor forma possível. A autorização 
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legislativa não criou ou autorizou especificamente a criação de subsidiária, nem obrigou qualquer 
criação, mas permitiu que o Executivo, em atos de gestão empresarial, analisasse essa 
possibilidade, que, se concretizada, deveria vincular-se a uma única exigência congressual: 
respeitar a finalidade de cumprir as atividades de seu objeto social. Não caracterizado, portanto, 
desvio de finalidade ou fraude na criação de subsidiária, no sentido de “fatiar” a empresa-mãe, 
permitindo uma “oculta e parcial privatização” sem autorização legislativa, com somente a venda 
de seus ativos. Pelo contrário, estão presentes os pressupostos do art. 64 da Lei 9.478/1997 (2), 
pois, no legítimo e lícito exercício de sua discricionariedade de gestão administrativa, a Petrobras 
pretende realizar um plano de desinvestimento, buscando otimizar sua atuação e, 
consequentemente, garantir maior rentabilidade, eficiência e eficácia à empresa. 
No caso, trata-se de pedido de tutela provisória incidental, em que apontado o descumprimento 
do que decidido pelo Plenário no referendo da medida liminar na aludida ADI 5.624, no sentido 
de que: (i) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista 
exige autorização legislativa e licitação pública; (ii) a transferência do controle de subsidiárias e 
controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem 
processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais 
interessados e observados os princípios da Administração Pública constantes do art. 37 da CF. 
Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, indeferiu a medida cautelar na reclamação, nos 
termos do voto do ministro Alexandre de Moraes. Vencidos os Ministros Edson Fachin (relator), 
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. RCL nº 42576 MC/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 993, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.8 Energia nuclear e competência legislativa dos entes federados. É inconstitucional norma 
estadual que dispõe sobre a implantação de instalações industriais destinadas à produção de 
energia nuclear no âmbito espacial do território estadual. Ao dispor sobre a partilha de 
competências estatais, a Constituição Federal (CF) outorgou à União, em caráter privativo, a 
prerrogativa de legislar sobre “atividades nucleares de qualquer natureza” (CF, art. 22, XXVI) (1). 
Não obstante a indiscutível repercussão ambiental da utilização da energia nuclear, a própria CF 
excepcionou — dentre os diversos aspectos relacionados à competência comum partilhada entre 
ela e os Estados-membros e o Distrito Federal referentes à proteção ao meio ambiente e ao 
combate à poluição — a disciplina normativa pertinente às atividades e instalações nucleares, cuja 
regulamentação está inserida no domínio legislativo privativo da União. Com esse entendimento, 
o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 256 e 257 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul (2). ADI 330/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, 
disponível em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.9 CF, art. 7º, XXXIII: EC 20/1998 e idade mínima para o trabalho. A norma fundada no art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal (CF) (1), na alteração que lhe deu a Emenda Constitucional 
(EC) 20/1998, tem plena validade constitucional. Logo, é vedado “qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. O texto 
constitucional atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, às crianças e aos 
adolescentes, em atenção e respeito à sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, as 
condições materiais, afetivas, sociais e psicológicas necessárias ao acesso e à proteção ao direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também lhes incumbe o dever de 
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colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão [CF, art. 227 (2)]. Atendendo às diretrizes de caráter protetivo 
fundadas no art. 227, a EC 20/1998 modificou os critérios etários que definem a idade mínima 
para o regular início de atividades laborais. No desempenho de seu poder reformador, o 
Congresso Nacional proibiu a exploração de natureza estritamente econômica do trabalho 
infantil. As sequelas físicas, emocionais e sociais infligidas à criança e ao adolescente em 
decorrência da exploração do trabalho infantil, justificam a proteção especial e prioritária 
destinada a esse grupo vulnerável. A temática referente ao trabalho infantil é objeto de diversos 
instrumentos convencionais no plano internacional, notadamente a Convenção 138 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Convenção sobre Idade Mínima de Admissão ao 
Emprego, 1973) e a Convenção 182 da OIT (Convenção sobre a Proibição das Piores Formas 
de Trabalho Infantil, 1999), ambas formalmente incorporadas ao direito positivo interno. Perante 
a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil assumiu o compromisso de erradicar todas 
as formas de trabalho infantil até 2025 [Meta 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável (3)]. A elevação da idade mínima para o trabalho do adolescente promovida pela EC 
20/1998, além estar em plena conformidade com os princípios e diretrizes que orientam a 
doutrina da proteção integral — diretriz estruturante da CF de 1988 (art. 227) — acha-se, ainda, 
em harmonia com os objetivos e os postulados fundamentais da República [CF, art. 3º, IV (4)] e 
com os princípios básicos extraídos da ordem jurídica internacional. Ademais, a cláusula que 
proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira 
dimensão negativa pertinente aos direitos sociais, impedindo, em consequência, que os níveis de 
concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos, degradados ou 
suprimidos. Trata-se, na espécie, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a parte 
final do inciso XXXIII do art. 7º da CF, na redação dada pela EC 20/1998. A confederação 
requerente buscava o restabelecimento do texto anterior do dispositivo constitucional, que 
determinava a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz”. O Plenário 
julgou o pedido improcedente e confirmou a validade da norma questionada.  
ADI 2096/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.10 Rotulagem de produtos transgênicos e competência legislativa dos entes federados. É 
constitucional norma estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de rotulagem em produtos de 
gêneros alimentícios destinados ao consumo humano e animal, que sejam constituídos ou 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, no percentual igual ou superior a 
1%, no âmbito do Estado federado (Lei 14.274/2010 do Estado de São Paulo) (1). No modelo 
federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar sobre direito à 
informação em matéria de rotulagem de produtos transgênicos [Lei 11.105/2005, art. 40 (2); 
Decreto 5.591/2005, art. 91 (3); e Decreto 4.680/2003, art. 2º (4)], compete aos Estados 
[Constituição Federal (CF), art. 24, V, XII e §§1º a 4º] (5), além da supressão de eventuais lacunas, 
a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender suas peculiaridades 
locais, respeitados os critérios: (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento dos 
efeitos dentro dos respectivos limites territoriais — até mesmo para se prevenir conflitos entre 
legislações estaduais potencialmente díspares — e (iii) da vedação da proteção insuficiente. Nesse 
contexto, a regulamentação dos critérios para a obrigatoriedade do dever de rotulagem dos 
produtos derivados ou de origem transgênica, como o limite de percentual igual ou superior a 
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1%, não excede os limites da competência suplementar dos estados, no tocante a essa matéria. 
Isso porque, em primeiro lugar, o diploma estadual não afeta diretamente relações comerciais e 
consumeristas que transcendam os limites territoriais do ente federado. Exaurem-se os efeitos 
diretos da incidência das suas normas no território estadual e traduzem escolhas legítimas do 
legislador adequadamente amparadas nos interesses do consumidor, de densificação do direito à 
informação clara e adequada, e da proteção e defesa da saúde, atendidos, assim, os critérios do 
exaurimento dentro dos limites territoriais e da preponderância do interesse local. Em segundo 
lugar, não há nada na lei que represente relaxamento das condições mínimas (normas gerais) de 
segurança exigidas na legislação federal para o dever de informação nos rótulos dos produtos de 
origem transgênica. Ao contrário, o que se verifica é a implementação de critério mais protetivo 
e favorável ao consumidor e à proteção do direito à saúde, não comportando censura sob o 
prisma da vedação à proteção insuficiente. A possibilidade de o Estado federado instituir regras 
de proteção efetiva ao consumidor deriva de atribuição legislativa que lhe é conferida pelo arts. 
24, V e VIII, combinado com o §2º do mesmo dispositivo da CF (6), e, consequentemente, ao 
fazê-lo não invadiu área reservada à União, tendo em vista que a esta apenas cabe legislar sobre 
normas gerais de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor, cabendo à 
unidade federada – vez que existe legislação federal a respeito do assunto – suprir os vácuos 
normativos. No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida 
cautelar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.274/2010 do Estado de São 
Paulo, que dispõe acerca da rotulagem de produtos transgênicos no Estado de São Paulo e dá 
outras providências. Com entendimento acima exposto, o Plenário, por maioria, julgou 
improcedentes os pedidos formulados na ação direta de inconstitucionalidade. ADI 4619/SP, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.11 Leiloeiro e caução para o exercício da profissão. A exigência de garantia para o exercício da 
profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º a 8º do Decreto 21.981/1932, é compatível com o 
art. 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988 (CF) (1). O art. 5º, XIII, da CF é norma 
constitucional de eficácia contida. Por isso, o legislador ordinário pode restringir o alcance da 
liberdade de exercício de qualquer trabalho nela prevista, a fim de disciplinar certas atividades 
cuja prestação possa, por falta de técnica, atingir negativamente a esfera de outros indivíduos ou 
de valores ou interesses da própria sociedade. Entretanto, a legitimidade da atuação legislativa no 
campo do exercício do trabalho deve ser limitada ao indispensável para viabilizar a proteção de 
outros bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, 
como a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, a 
proteção especial da infância e outros. No caso, o leiloeiro lida diariamente com o patrimônio de 
terceiros, de forma que a prestação de fiança como condição para o exercício de sua profissão 
busca reduzir o risco de dano ao proprietário, o que reforça o interesse social da norma protetiva, 
bem como justifica a limitação para o exercício da profissão. 
Com esse entendimento, ao apreciar o Tema 455 da repercussão geral, o Plenário, por maioria, 
negou provimento a recurso extraordinário. RE 1263641/RS, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.12 Criação do Conselho de Representantes e competência legislativa dos entes federados. 
Surge constitucional lei de iniciativa parlamentar a criar conselho de representantes da sociedade 
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civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do 
Executivo. Isso porque inexiste criação de cargos, funções ou empregos públicos da 
Administração direta ou autárquica a ensejar a reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, 
§ 1º, II, a, da Constituição Federal (CF) (1). O respeito à independência dos Poderes não pode 
significar exclusividade do Executivo na atividade criativa, considerados arranjos institucionais 
para melhor desempenho na missão constitucional. Na Carta da República, não são encontrados 
parâmetros a impedirem a instituição, pelo Legislativo, de novos mecanismos voltados ao 
exercício da atividade de controle. Muito menos blindagem destinada a proteger, do escrutínio 
do povo, os administradores da coisa pública. Envolvida participação da sociedade no 
acompanhamento da gestão pública, com densidade democrática elevada, o Supremo há de 
adotar postura de deferência à solução jurídica encontrada pelos formuladores. Em jogo faz-se a 
legitimação institucional, por parte do Legislativo, para a tomada de decisão. O Parlamento é a 
arena preferencial de deliberação na democracia representativa, de modo que, ao prever, em 
âmbito local, a existência de determinado colegiado enquanto mecanismo de atuação direta da 
sociedade civil, no acompanhamento da gestão da coisa pública, acaba por dar, mediante a 
institucionalização de espaços de participação social, concretude ao que se pode denominar 
“espírito de 1988” – a ser levado em conta, linear e indistintamente, por todos os Poderes da 
República. Cumpre à Casa Legislativa atuar no âmbito da prerrogativa que lhe é própria – discutir, 
em sede deliberativa, fiscalizatória e legiferante, os grandes temas nacionais e as diretrizes da 
atividade estatal na condução de políticas públicas. Com esse entendimento, ao apreciar o Tema 
1040 da repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu provimento parcial a recurso 
extraordinário para assentar a higidez constitucional dos arts. 54 e 55, caput, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. Deu interpretação conforme a todos os incisos do citado art. 55, bem 
assim, no tocante à Lei municipal 13.881/2004, aos incisos IV, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV e 
XVI do art. 9º, para não ter como vinculativa ou coercitiva a atuação do Conselho, ao § 1º do 
art. 12 e ao art. 23, assentando caber ao Legislativo firmar convênios e organizar curso de 
capacitação. Ainda quanto à Lei 13.881/2004, concluiu pela inconstitucionalidade das expressões 
“complementar”, contida no inciso VI do art. 2º; “através da Subprefeitura”, constante do § 2º 
do art. 20; dos parágrafos 3º do art. 12 e 2º do art. 15; do título do Capítulo VII — “Da 
Responsabilidade do Poder Executivo” —; dos arts. 22 e 25, declarando compatíveis com a Lei 
Maior os demais. RE 626946/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.13 Princípio da isonomia: pensão por morte e tratamento diferenciado entre homem e 
mulher. É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres 
[Constituição Federal (CF), art. 5º, I], a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de 
outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges 
ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). Portanto, contraria o referido postulado 
constitucional exigir, para concessão da pensão por morte ao cônjuge varão supérstite, a 
comprovação de invalidez e de dependência econômica não exigidos à mulher ou companheira. 
Isso porque estudos recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam a 
importância das mulheres como “chefes de família”, o que torna completamente ultrapassada a 
presunção de dependência econômica da mulher em relação a seu cônjuge ou companheiro a 
justificar a mencionada discriminação. No caso, a atual lei que disciplina o regime de previdência 
social dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar estadual 
15.142/2018) revogou expressamente a Lei estadual 7.672/1982, que exigia essa comprovação 
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de invalidez e de dependência econômica do cônjuge varão para o recebimento de pensão por 
morte. Assim, eliminou qualquer fator de discriminação entre homens e mulheres e consagrou, 
de maneira explícita, a presunção de dependência econômica do cônjuge ou 
companheiro/companheira, sem nenhuma ressalva concernente ao gênero do beneficiário. 
Ademais, não há ofensa ao princípio da fonte de custeio, eis que o argumento relativo à necessária 
indicação de contrapartida — como condição para fazer cumprir o princípio constitucional da 
igualdade — não se justifica, por tratar-se de benefício já instituído, sem que a ele corresponda 
aumento do valor pago. As contribuições previdenciárias continuam a ser adimplidas pelos 
respectivos segurados, independentemente do gênero a que pertencem, alimentadas por alíquotas 
estáveis e com idêntico índice percentual, sem que se registre aumento no valor ou 
no quantum do respectivo benefício de ordem previdenciária. O art. 201, V, da CF é preceito 
autoaplicável, revestido de aplicabilidade direta, imediata e integral, qualificando-se como 
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar prescindível qualquer 
mediação legislativa concretizadora. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar o 
Tema 457 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário. RE 659424/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 994, disponível 
em:   http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

2.14 Legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de 
constitucionalidade. A entidade que não representa a totalidade de sua categoria profissional 
não possui legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de 
constitucionalidade. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 103, o rol de legitimados 
para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, dentre os quais estão 
as confederações sindicais e entidades de classe [CF, art. 103, IX (1)]. O Supremo Tribunal 
Federal consolidou entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle 
concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe 
pressupõe: (a) a caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação 
de categoria empresarial ou profissional; (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, 
exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela; (c) o 
caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em 
pelo menos 9 (nove) estados brasileiros; e (d) a pertinência temática entre as finalidades 
institucionais da entidade e o objeto da impugnação. À vista disso, o Plenário, por maioria, 
conheceu do agravo regimental e negou-lhe provimento por entender que a entidade não 
representa toda a respectiva categoria profissional e, dessa forma, carece de legitimidade ativa 
para propositura da ação. (1) CF: “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade 
e a ação declaratória de constitucionalidade: (...) IX – confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional.” ADI 6465 AgR/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 995, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Legitimidade%20pa
ra%20o%20ajuizamento%20das%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20controle%20concentrad
o%20de%20constitucionalidade 
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3.      Direito Financeiro e Tributário 
 

3.1 O superávit financeiro deve ser apurado de maneira isolada nos fundos que detenham 
recursos legalmente vinculados ao uma finalidade específica, salvo disposição em 
contrário na lei que estabeleça vinculação. Trata-se de consulta encaminhada por secretário 
municipal de finanças, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “Pode o município 
abrir Crédito Suplementar do Superávit apurado no exercício anterior considerando os saldos de 
fundos específicos de maneira isolada?” Em documento anexado, o consulente acrescentou: 
“Para efeitos de abertura de Crédito Suplementar usando como fonte de recursos o Superávit 
apurado no exercício anterior, pergunta-se: Poderia, em tese, um município, considerar os saldos 
de fundos específicos (como exemplo o Fundo Especial do Petróleo) de maneira isolada, uma 
vez que o mesmo é recurso ordinário (fonte 100), ou o município deve considerar o total apurado 
do recurso ordinário (fonte 100)?”(sic) O relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente 
transcreveu os artigos 71 a 74 da Lei n. 4.320/64, que regulamentam os fundos especiais. De 
acordo com o normativo, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por 
lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, sendo que o saldo positivo 
apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. 
Distinguiu a vinculação a uma finalidade legalmente prevista – característica de todos os fundos 
específicos – e a vinculação da fonte (origem) dos recursos destinados ao fundo, esclarecendo 
que, no momento de elaborar o orçamento e consignar dotações a fundo específico, é possível 
utilizar dois tipos de recursos, quanto à sua origem: os não vinculados, ou seja, classificados na 
fonte/destinação n. 100, chamados de recursos ordinários; ou os vinculados, classificados nas 
demais fontes/destinações, conforme Anexo III da Instrução Normativa n. 05/11 deste 
Tribunal, que, consoante previsões legais e constitucionais, estão afetados, desde a sua origem, a 
determinadas despesas. Destacou que, a partir do momento em que são consignados ao fundo 
pelo orçamento, tais recursos ficam, via de regra, afetados à finalidade prevista na lei instituidora 
do fundo, ainda que não utilizados no mesmo exercício, conforme previsto no art. 73 da Lei n. 
4.320/64, bem como no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluiu, 
portanto, como regra geral, que o saldo dos fundos especiais é apurado isoladamente e, caso 
superavitário, deve ser atribuído a eles próprios, a fim de serem utilizados para o mesmo objetivo, 
ainda que em exercícios seguintes, sendo a vinculação da destinação dos recursos que define, 
afinal, se o superávit deve ser apurado isolada ou globalmente. Acrescentou que o texto do art. 
73 estabelece a possibilidade de a lei instituidora do fundo dispor de maneira diversa, hipótese 
em que eventual saldo positivo deverá retornar ao caixa e ao orçamento geral do ente, sendo que, 
neste caso, o superávit deverá ser apurado de forma global. Independentemente da forma de 
apuração, se global ou isolado, atentou para a recomendação emanada no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no sentido 
de utilizar notas explicativas junto ao balanço orçamentário para esclarecimentos quanto ao 
emprego do superávit e da reabertura de créditos adicionais. Com efeito, alteou que a resposta 
ao questionamento deve remeter ao texto da lei instituidora do fundo, considerando o superávit 
isoladamente apurado no fundo especial, caso a legislação específica assim disponha ou seja 
silente, ou apurado na totalidade dos recursos da fonte/destinação n. 100, caso a lei instituidora 
excepcionar a vinculação dos recursos, cujo saldo positivo será revertido ao orçamento da 
entidade no exercício seguinte. No que toca aos recursos advindos da exploração do petróleo, 
citado pelo consulente no documento complementar, há particularidades previstas no 
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fragmentado marco regulatório do setor que interferem no raciocínio desenvolvido acima para 
todos os fundos específicos, como o relator passou a expor. Salientou que a Constituição da 
República assegura a participação dos entes federativos no resultado da exploração do petróleo 
ou a compensação financeira por essa exploração, sendo que, neste último caso, a regulamentação 
inicial se deu com a Lei n. 7.990/89, que, em seu art. 8º, veda a aplicação dos recursos auferidos 
por essas compensações em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, com as 
ressalvas constantes no § 1º, entendimento reiteradamente confirmado por esta Corte, nos 
pareceres emitidos nas Consultas n. 656572 , 694698 , 747270 e 838756. Asseverou que, 
posteriormente, foram editadas as Leis n. 9.478/97, e 12.351/10, que disciplinaram, com larga 
abrangência, a destinação dos recursos em áreas como educação, infraestrutura social e 
econômica, saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura, dentre 
outras. Atentou que o conjunto normativo não estabelece, portanto, estrita vinculação dos 
recursos a um objetivo específico e preciso, sejam decorrentes dos royalties ou da participação 
especial, mas apenas um direcionamento a diversas áreas que contemplam a quase totalidade da 
atuação estatal. Todavia, em seguida, foi promulgada a Lei n. 12.858/13, sobre a qual a relatoria 
observou que, diferentemente das leis anteriores, estabeleceu vinculação à finalidade específica – 
saúde e educação públicas, preferencialmente a educação básica, na proporção de 25% (vinte e 
cinco por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) respectivamente – para as receitas dos 
municípios provenientes dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados 
a partir de 03/12/12, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, 
quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica 
exclusiva. Nesse caso, ressaltou – conforme análise empreendida pelo Tribunal de Contas da 
União no Acórdão n. 2027/2019 – que a apuração de eventual superávit para fins de abertura de 
créditos adicionais haveria de ocorrer isoladamente, a fim de preservar a destinação específica 
nos exercícios seguintes, e que, de outro lado, os recursos recebidos pelos municípios decorrentes 
da exploração do petróleo que não estivessem alcançados pela vinculação estabelecida por esta 
lei – quais sejam, os decorrentes de exploração terrestre ou continental, sem importar a data do 
contrato que a conceda, bem como os derivados da exploração marítima quando os contratos 
forem anteriores a 03/12/12 – deveriam compor a apuração de superávit financeiro na totalidade 
dos recursos da fonte/destinação n. 100. Por fim, pontuou que a recente Lei n. 13.885/19 se 
propôs a fixar os critérios de distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes 
excedentes ao limite estabelecido pela Lei n. 12.276/10, que autorizou a União a ceder 
onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa 
e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sendo que, nesse caso, a 
destinação dos recursos que cabem aos municípios foi definida pelo § 3º do art. 1º, apresentando, 
portanto, vinculação legal a finalidades específicas, devendo o superávit para fins de abertura de 
créditos adicionais ser apurado isoladamente. Em face dessas ponderações, respondeu aos 
questionamentos formulados pelo consulente da seguinte maneira: 1) o superávit financeiro deve 
ser apurado de maneira isolada nos fundos que detenham recursos legalmente vinculados a uma 
finalidade específica, salvo disposição em contrário na lei que estabeleça a vinculação, nos termos 
do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 73 da Lei n. 4.320/64; 
2) à vista da vinculação da sua destinação, devem ser objeto de apuração isolada de superávit os 
recursos recebidos pelos municípios em decorrência da distribuição dos valores auferidos nos 
leilões dos volumes de petróleo excedentes ao limite estabelecido, nos termos da Lei n. Lei n. 
13.885/19, bem como os royalties e a participação especial relativos a contratos celebrados a 
partir de 03/12/12, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, 
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de que tratam respectivamente as Leis n. 9.478/97, 12.276/10, e 12.351/10, quando a lavra 
ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, à vista da 
vinculação à saúde e à educação pública estabelecida pela Lei n. 12.858/13; 3) é possível que a lei 
instituidora do fundo estabeleça ressalva em relação à regra do parágrafo único do art. 8º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e do art. 73 da Lei n. 4.320/64, situação em que eventual saldo 
positivo do exercício corrente deve ser revertido ao caixa do ente e, para efeito de abertura de 
crédito adicional, o superávit financeiro deve ser apurado na totalidade das receitas do orçamento 
classificadas na fonte/destinação n. 100; 4) é recomendada a utilização de notas explicativas junto 
ao balanço orçamentário para esclarecimentos quanto ao emprego do superávit e da reabertura 
de créditos adicionais. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1066557,  
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

3.2 As regras contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20 abrangem a União, os 
Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, abarcando todo os Poderes, os órgãos 
autônomos e as respectivas administrações diretas, bem como fundos, autarquia, 
fundações e empresas estatais dependentes que compõem as administrações indiretas, 
inclusive os institutos responsáveis pelos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS). Versam os autos sobre Consulta formulada por dirigente de instituto de previdência de 
servidores públicos, por meio da qual apresenta o seguinte questionamento: “As disposições 
contidas no art. 8° da Lei Com. Federal 173/2020 que dispõe sobre o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) são aplicáveis às autarquias (RPPS) e fundações 
públicas? Ou apenas a Administração Direta?” Inicialmente, o relator, conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, fez uma breve introdução a respeito da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, 
que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
e alterou a Lei Complementar n. 101/00, estabelecendo uma série de medidas de auxílio 
financeiro da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios, com a finalidade de reforçar 
a capacidade dos entes periféricos de realizar ações para mitigar os efeitos causados pela Covid-
19. Em contrapartida, o art. 8º da referida Lei Complementar faz com que os entes federados 
afetados pela calamidade pública decorrente da Covid-19 fiquem proibidos de, até 31/12/21, 
realizar diversos atos que impliquem aumento de despesa. Explanou que o questionamento da 
consulente se cinge em saber se essas proibições incidem apenas sobre a administração direta ou 
também abrangem as fundações públicas e autarquias, inclusive os institutos responsáveis pelos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Conforme destacado pela Unidade Técnica, em 
seu estudo, afirmou haver estreita relação entre a Lei Complementar n. 173/20 e a Lei 
Complementar n. 101/00 e, por essa razão, deve ser realizada interpretação sistemática, devendo-
se considerar a definição trazida pelo art. 1º, § 3º, I , “a” e “b”, da Lei Complementar n. 101/00, 
dispondo que, nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 
compreendidos: o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 
Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público, as respectivas administrações diretas, fundos, 
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Concluiu, portanto, que o art. 8º da Lei 
Complementar n. 173/20, ao se referir aos entes federados, também está abarcando seus Poderes 
e os órgãos autônomos, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes. Desse modo, arrematou que, sendo as autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes, integrantes da administração indireta, destinatários de recursos 
financeiros repassados pela administração direta, a exclusão de tais entidades da incidência do art. 
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8º da Lei Complementar n. 173/20 seria contrária à própria finalidade da regra legal positivada: 
a contenção de despesas públicas. Portanto, diante dessas considerações, no mesmo sentido do 
estudo técnico, respondeu à consulente nos seguintes termos: As regras contidas no art. 8° da Lei 
Complementar n. 173/20 abrangem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
abarcando todos os Poderes, os órgãos autônomos e as respectivas administrações diretas, bem 
como fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes que compõem as 
administrações indiretas, inclusive os institutos responsáveis pelos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS). O Tribunal Pleno aprovou o voto do relator por unanimidade. 
Consulta n. 1092376, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

3.3 Com a novel redação dada pelo Lei Complementar  nº 173/20 às alíneas “a” e “b” do 
inciso IV do art. 21 da Lei Complementar nº 101/00, são nulos de pleno direito os atos 
que resultem em aumento de despesa com pessoal nos l80 (cento e oitenta) dias  
anteriores ao final do mandato do titular do Executivo ou que preveja parcelas a serem 
implementadas em períodos posteriores  ao final de sua sugestão, independente do prazo 
assinalado no caput do artigo 8º.  Versam os autos sobre Consulta encaminhada por presidente 
de Câmara Municipal, nos seguintes termos: “Poderá o Executivo Municipal, no ano de 2020, 
enviar para apreciação do Legislativo Projeto de Lei que altera Plano de Cargos, Carreiras e 
salários, este com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022? Tal questionamento se justifica em 
razão da publicação da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, que expressamente traz 
como nulas Leis referentes a esta matéria e que aumentam despesas”. O relator, conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, inicialmente registrou que a Lei Complementar n. 173, de 27/05/20, 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
destinado a regulamentar as finanças públicas durante o período de pandemia, pautando-se em 
três principais eixos: a suspensão do pagamento das dívidas contratadas entre União com 
Estados, Distrito Federal e Municípios; a reestruturação de operações de crédito interno e externo 
junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito; e a entrega de recursos da União, 
na forma de auxílio financeiro, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020, 
para ações de enfrentamento ao Covid-19. Acerca do tema tratado na indagação, afirmou que 
a Lei Complementar n. 173/20 trouxe duas alterações relevantes, sendo a primeira veiculada no 
art. 7º, que dá nova redação ao art. 21 da Lei Complementar n. 101/00, e a segunda no art. 8º, 
que fixa vedações para vigorarem até o fim de 2021. Assim, observou que, de acordo com as 
alíneas a e b do inciso IV do art. 21 da Lei Complementar n. 101/00, com a novel redação, são 
nulas de pleno direito a aprovação, a edição e a sanção de norma legal contendo plano de 
alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público que resultem em aumento de 
despesa com pessoal, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do 
Executivo, ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final de 
sua gestão, como forma de evitar a transferência de compromissos que onerem os orçamentos 
seguintes, independentemente do prazo assinalado no caput do art. 8º. Deste modo, pontuou que, 
ainda que eventual projeto de lei contenha cláusula de vigência a partir de 1º/01/22, caso 
implique aumento de despesa com pessoal, não poderá ser aprovado e/ou sancionado pelos 
Poderes Legislativo e Executivo municipais nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao fim do 
mandato, ou seja, a partir do dia 04/07/20, sob pena de nulidade dos atos, nos termos do art. 21, 
IV, b, da Lei Complementar n. 101/00. Com essas ponderações, que seguem a mesma linha 
defendida pela Unidade Técnica em seu relatório, respondeu negativamente à indagação 
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formulada, nos seguintes termos: De acordo com as alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 21 
da Lei Complementar n. 101/00, com a novel redação dada pela Lei Complementar n. 173/20, 
são nulos de pleno direito os atos de aprovação, edição e sanção de norma legal contendo plano 
de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público que resultem em aumento de 
despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do 
Executivo ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final de 
sua gestão, independentemente do prazo assinalado no caput do art. 8º. O voto do relator foi 
aprovado por unanimidade. Consulta n. 1092268, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
218, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Competência do TCU. Previdência Complementar. Abrangência. Entidade fechada de 
previdência complementar. O TCU tem competência para fiscalizar os recursos que integram 
as contas individuais dos participantes das entidades fechadas de previdência complementar 
(EFPC) patrocinadas por órgãos ou entidades públicas, uma vez que esses valores, enquanto 
administrados pelas EFPC, são considerados de natureza pública. Acórdão 2402/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.2 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba ilegal. Exclusão. A redução de 

proventos de aposentadoria, com a exclusão de parcela concedida em desacordo com a lei, não 
ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Acórdão nº 9366/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
4.3 Pessoal. Ato sujeito a registro. Determinação. Benefícios de prestação continuada. 

Acumulação. INSS. O recebimento de benefício de prestação continuada (BPC), embora não 
seja acumulável com qualquer outro benefício da seguridade social ou de outro regime (art. 20, § 
4º, da Lei 8.742/1993), não é obstáculo a que o TCU considere legal ato sujeito a registro, se for 
a única irregularidade observada na apreciação do ato, pois o pagamento e o controle de BPC 
estão sujeitos à competência do INSS. No julgamento de casos da espécie, o Tribunal deve 
determinar àquela entidade a adoção de medidas de sua alçada para rever o pagamento indevido 
do benefício. Acórdão nº 9459/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.4 Pessoal. Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão. O direito à 

percepção de pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito 
à reversão da pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão. 
Acórdão nº 9726/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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4.5 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Opção por 
regra de transição inaplicável. Prejulgado 28. Manifestações uniformes. Negativa de 
registro.  De acordo com os documentos (histórico funcional e certidão do INSS), a mudança 
para o regime estatutário ocorreu a partir de 01/01/2007, quando houve a transformação do 
emprego em cargo público, por força da Lei Complementar Municipal nº 46/2006. Conforme 
apontou a unidade técnica, o fato da servidora ter se vinculado ao regime estatutário após a edição 
da EC nº 41/03 (31/12/2003) impede a concessão do benefício com fundamento nas regras de 
transição fixadas por esta Emenda Constitucional, nos termos estabelecidos pelo Acórdão nº 
541/20-STP2 (Prejulgado nº 28). Diante de tal cenário, como a servidora não se enquadra nas 
regras de transição previstas no artigo 6º de referida Emenda, a negativa de registro de sua 
aposentadoria é medida que se impõe. Processo nº 589436/17 - Acórdão nº 1885/20 - Segunda 
Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-
2020/331162/area/242#4 

 
4.6 Tomada de Contas Extraordinária. Teto constitucional. Proventos de militar de reserva 

com remuneração de cargo em comissão. Constituição Federal. Autorização para 
acumulação de proventos com cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. O 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 602.043 (Tema 384) e 612.975 
(Tema 377), respectivamente de relatoria do Ministro Marco Aurélio e do Ministro Alexandre de 
Moraes, firmando-se a seguinte tese em regime de repercussão geral: "Nos casos autorizados 
constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso 
XI da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, 
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente 
público". No caso destes autos, não se trata de acumulação de cargos, mas de remuneração de 
cargo público em comissão com a de proventos. O tema é tratado pelo art. 37, § 10 da 
Constituição Federal que, como regra geral, veda a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. No entanto, ressalva os 
cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, considerando que a Constituição 
Federal autoriza a acumulação de proventos com cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, alinhando-me ao que considero a razão de decidir da tese da Repercussão Geral, 
infere-se que também há de autorizar que o servidor perceba os seus proventos cumulativamente 
com a remuneração do cargo que a Constituição lhe permite exercer, incidindo o teto 
constitucional sobre cada parcela, individualmente. Processo nº 615469/20 - Acórdão nº 
1953/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 84/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-
2020/331377/area/242#11 

 
4.7 Aposentadoria. Decurso de prazo. Princípio da boa-fé. Registro in casu. Para fins de 

cumprimento das regras impostas pelo STF, no Tema 445 da Repercussão Geral, no julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, é importante observar que o prazo de 05 (cinco) anos 
começa a ser contado no dia em que o processo chega ao Tribunal de Contas. Sendo assim, estão 
excluídas, automaticamente, as hipóteses em que haja o retardamento intencional da remessa dos 
autos a esta Corte, não havendo margem para que a má-fé possa gerar benefício indevido para 
qualquer das partes ou beneficiários envolvidos, nem ser gerado a partir da impontualidade, 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349415.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/8/pdf/00349415.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#11
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-84-2020/331377/area/242#11
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inoperância ou irresignação protelatória do jurisdicionado ou de qualquer alcançado pela decisão. 
Esgotado tal prazo, considera-se que o ato está definitivamente registrado, in casu, mesmo sem 
ter havido a análise pelo Tribunal de Contas. Processo nº 101.855-0/12, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 5/20, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
4.8 Pessoa Jurídica. Débito com o Sistema de Seguridade Social. Inadimplência da empresa. 

Retenção pela administração pública. O artigo 195, §3º, da Constituição Federal prescreve 
que a pessoa jurídica interessada em contratar com o Poder Público não poderá estar em débito 
com o sistema da seguridade social, tampouco receber benefícios ou incentivos fiscais. A 
Administração Pública não deve ficar inerte diante da inadimplência da empresa contratada. Ao 
verificar que o contratado não liquidou suas dívidas previdenciárias e estando elas relacionadas 
ao contrato firmado com a Administração Pública, cabe a esta reter os valores necessários à sua 
liquidação, pagando ao contratado os valores remanescentes. Processo nº 104.287-8/17, Boletim 
de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
4.9 Aposentadorias. Pensões. Não atendimento. Nova comunicação. Recusa de registro. 

Multa inaplicável. Nos processos de aposentadorias, pensões, transferências para a reserva 
remunerada ou reformas, esta Corte deve se pronunciar acerca da legalidade ou não dos atos e, 
consequentemente, seu registro ou recusa. Não há que se cogitar, a priori, em aplicação de multa 
ao gestor público, excetuados os casos de absoluta desídia no atendimento às decisões desta 
Corte. Caso o jurisdicionado não atenda à diligência determinada, caberá a este Tribunal de 
Contas pronunciar-se, tão somente, sobre o registro ou não do ato concessório, nos termos do 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Processo nº 220.983-5/18, Boletim de Jurisprudência 
e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-
jurisprudencia 

 
4.10 Ausência de ilegalidade na aposentadoria voluntária com proventos integrais por servidor 

que cumpriu o inciso IV do art. 6º da EC nº 41/2003. Em Recurso Ordinário, o TCMGO 
reformou decisão exarada no Acórdão nº 06753/19, que julgou ilegal, para fins de registro, o ato 
de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, por descumprimento ao 
disposto no inciso IV do art. 6ºda EC nº 41/03, que condiciona o cumprimento de dez anos de 
carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. O Relator 
corroborou com o entendimento da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, 
em observância aos princípios da razoabilidade, boa-fé e da proporcionalidade. Considerou que 
o servidor cumpriu o mandamento constitucional, por já ocupar cargo equivalente na 
Administração Pública, perfazendo assim o tempo de carreira exigido, e que ingressou por meio 
de concurso público no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e que é equivalente ao de Encanador 
e Auxiliar de Serviços Gerais, podendo-se dizer que o segundo cargo abarca o primeiro, cabendo, 
ao TCMGO, portanto, verificar a razoabilidade no julgamento do ato. Verificou o cumprimento 
dos demais requisitos pelo beneficiário e, em que pese não ter sido cumprido o tempo exigido 
pela legislação, não vislumbrou motivos para discordar da análise de que houve continuidade e 
completude do tempo de carreira entre os cargos, entendendo pelo registro da aposentadoria. O 
Voto foi aprovado por unanimidade, no mérito, foi reformado o Acórdão para considerar: (a) 
legal o ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais em favor do 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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servidor, no cargo de Encanador – Nível 2; (b) reduzir a multa aplicada, permanecendo apenas a 
relativa à intempestividade na protocolização do ato de concessão de aposentadoria. Acórdão nº 
04876/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 26, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf 

 
4.11 Ato de inativação. Servidor celetista desde 1989. Ingresso no RPPS após a entrada em 

vigor da EC 41/2003. Impossibilidade de utilização das respectivas regras de transição, 
conforme orientação fixada no Acórdão 541/2020 – STP – Aposentadoria concedida em 
2016. Situação consolidada. Aplicação do disposto no art. 24, da LINDB – Registro. Em 
análise conclusiva, a Unidade Técnica opinou pela negativa de registro ao ato de inativação: (...) 
Em que pese a justificativa apresentada pela entidade à peça 36, de que a servidora embora 
ingressado no município por meio de "contratação realizada pelo regime celetista", obteve "todas 
as progressões da carreira estatutária", constata-se que a servidora era vinculada ao regime da 
CLT na data da publicação da EC 41/2003, em 31/12/2003, e que apenas com o advento da Lei 
Complementar 46/2006 houve mudança de regime da CLT para o regime estatutário. (...) De 
acordo com entendimento deste Tribunal de Contas consubstanciado no Acórdão 541/2020, a 
servidora não possui direito à aposentadoria pela regra de transição da EC 41/2003. Conforme 
entendimento fixado no Acórdão, para fazer jus à aposentadoria pela regra de transição do artigo 
6º da EC 41/2003, é necessário ingresso em cargo efetivo (regime estatutário), até a data de 
31/12/2003, ainda que ocorra contribuição pelo RGPS. No caso, restou claro que a servidora 
era regida pela CLT até o advento da Lei Complementar 46/2006, portanto, teve seu ingresso 
em cargo efetivo em momento posterior à data limite fixada na emenda. Por essa razão, opino 
pela negativa de registro da aposentadoria pela regra escolhida. O Ministério Público de Contas, 
de outra banda, manifesta-se pela legalidade da aposentadoria: (...) pautando-se nos termos do 
referido julgado [Acórdão 541/2020-STP], tem-se que a conclusão esboçada pela CAGE quanto 
à impossibilidade de registro do ato deveria ser endossada. Contudo, considerando que a 
interessada se encontra em fruição de sua aposentadoria desde 11/08/2016; que, à época da 
edição do ato, a controvérsia tratada no referido Prejulgado não estava instalada neste E. 
Tribunal, o que somente veio a ocorrer em 16/08/2018, com a aprovação de instauração do 
referido incidente na Sessão Ordinária n.º 27 do Tribunal Pleno; e observando-se o que dispõe o 
artigo 24 da LINDB, entende-se que a novel interpretação conferida por esta C. Corte ao artigo 
6º da EC n.º 41/03 não pode desconstituir ato cujos efeitos já se encontram solidificados pelo 
decurso do tempo. O entendimento sustentado pela Unidade Técnica está absolutamente de 
acordo com o posicionamento assentado por esta Corte em processo normativo de Prejulgado. 
Porém, considerando que tal entendimento não decorre de texto expresso de lei, sendo 
decorrente de interpretação sistemática de diplomas normativos diversos, bem como de doutrina 
acerca da matéria, apenas havendo sido fixado quatro anos após a inativação da servidora, opina-
se de acordo com o Parquet no sentido de que merece registro o ato de inativação, em homenagem 
às prescrições na LINDB: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se 
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base 
em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 
constituídas. Processo nº 617448/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 85/20, disponível 
em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-
2020/331550/area/242#4 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/INFORMATIVO-26.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-85-2020/331550/area/242#4
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4.12 Justiça multiportas. Valorização da composição amigável. Audiência de conciliação. 
Interesse do autor na realização do ato. Obrigatoriedade. Ausência do INSS. Multa 
devida. Art. 334, § 8º do CPC/2015. A nova legislação processual civil instrumentaliza a 
denominada Justiça Multiportas, incentivando a solução consensual dos conflitos, especialmente 
por meio das modalidades de conciliação e mediação. Em seus artigos iniciais, o Código de 
Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 
dos conflitos (art. 3º, § 2° do CPC/2015), recomendando que a conciliação, a mediação e outros 
métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, 
Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3°, § 3° do CPC/2015), inclusive no 
curso do processo judicial (art. 139, V do CPC/2015). Reafirmando esse escopo, o CPC/2015, 
em seu art. 334, estabelece a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação ou de 
mediação após a citação do réu. Excepcionando a sua realização, tão somente, na hipótese de o 
direito controvertido não admitir autocomposição ou na hipótese de ambas as partes 
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4° do 
CPC/2015). O caráter obrigatório da realização dessa audiência de conciliação é a grande 
mudança da nova Lei Processual Civil, mas o INSS, contudo, intenta repristinar a regra de 1994, 
que estabelecia ser optativa a audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC/1973 com redação 
dada pela Lei n. 8.952/1994), retirando o efeito programado e esperado pela legislação processual 
civil adveniente. No caso analisado, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência, 
contudo, a parte autora manifestou o seu interesse, o que torna obrigatória a realização da 
audiência de conciliação, com a indispensável presença das partes. Assim, não comparecendo o 
INSS à audiência de conciliação, inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8° do 
CPC/2015, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado 
com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 
favor da União ou do Estado. Qualquer interpretação passadista desse dispositivo será um 
retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à Justiça. REsp. 
1.769.949-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 680, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

 
4.13 Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba legal. Exclusão. A redução de proventos 

de aposentadoria, com a exclusão de parcela concedida em desacordo com a lei, não ofende o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos. Acórdão nº 9366/20, Boletim de Pessoal do TCU 
nº 83, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 
 

4.14 Ato sujeito a registro. Determinação. Benefício de prestação continuada. Acumulação. 
INSS. O recebimento de benefício de prestação continuada (BPC), embora não seja acumulável 
com qualquer outro benefício da seguridade social ou de outro regime (art. 20, § 4º, da Lei 
8.742/1993), não é obstáculo a que o TCU considere legal ato sujeito a registro, se for a única 
irregularidade observada na apreciação do ato, pois o pagamento e o controle de BPC estão 
sujeitos à competência do INSS. No julgamento de casos da espécie, o Tribunal deve determinar 
àquela entidade a adoção de medidas de sua alçada para rever o pagamento indevido do benefício. 
Acórdão nº 9459/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.15 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processos. STF. 
Repercussão geral. Ação judicial. É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato 
de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de cinco anos no TCU até que 
sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão 
Geral). Acórdão nº 9709/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
4.16 Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão. O direito à percepção de 

pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito à reversão da 
pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão. Acórdão º 
9726/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 83, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

  

5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Princípio da ampla defesa. Auditoria. Princípio do contraditório. 

Tomada de contas especial. Conversão. É desnecessária a instauração de contraditório antes 

da conversão de processo de fiscalização em tomada de contas especial. Acórdão nº 2402/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 

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

 

5.2 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Nulidade absoluta. Declaração de ofício. 

Desnecessidade. O reconhecimento de oficio de nulidade absoluta não é necessário se os 

elementos de convicção existentes nos autos permitirem a adoção de encaminhamento mais 

favorável ao responsável do que a anulação do ato viciado. Acórdão 9429/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 327, disponível em: 

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

 

5.3 Direito Processual. Citação. Validade. Nulidade. Relator. Competência recursal. 

Reconhecida, em sede recursal, a nulidade da citação, não cabe a renovação da comunicação 

processual pelo relator do recurso, mas o retorno do processo ao relator a quo para a adoção das 

providências cabíveis, pois todos os atos processuais posteriores à citação, inclusive o acórdão 

recorrido, são igualmente nulos. Acórdão 9438/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 327, 

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

 

5.4 Direito Processual. Comunicação processual. Validade. Endereço. Receita Federal do 

Brasil. Base de dados. O responsável não pode arguir nulidade de comunicação processual por 

desatualização de endereço constante na base da Receita Federal, pois cabe a ele manter atualizada 

a informação sobre seu domicílio nessa base de dados oficial, não se admitindo no ordenamento 

jurídico brasileiro a arguição de nulidade por quem lhe deu causa (art. 276 do CPC). Acórdão 

2489/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 

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

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.5 Direito Processual. Relator. Impedimento. Suspeição. Fato superveniente. Nulidade. A 

suspeição do relator por motivo de foro íntimo, declarada em razão de causa superveniente a sua 

atuação, não importa na nulidade dos atos processuais por ele praticados). Acórdão 9738/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, disponível em: 

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

 

5.6 Direito Processual. Prazo. Legislação. Julgamento de contas. Extrapolação. O prazo para 

o julgamento dos processos de contas pelo TCU, previsto no art. 204 do Regimento Interno do 

Tribunal, não é peremptório (prazo impróprio), portanto sua extrapolação não repercute sobre a 

validade da deliberação proferida. Acórdão 9671/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 328, 

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

 

5.7 Representação. Poder Legislativo do Município. Eventual majoração de despesa. Risco 

de exclusão do Município do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus 

SARS – COV-2. Lei Complementar nº 173/2020. Concessão de tutela de urgência. 

Conclui-se que o gestor e o responsável pelo controle interno não afastaram, ao menos de pronto, 

as supostas irregularidades apontadas pela representante, na medida em que entende que há 

margem para se entender que o projeto, agora Lei Complementar, majora despesa, o que poderia 

comprovar as irregularidades noticiadas e, desta forma, eventual descumprimento do que dispõe 

art. 8° da Lei Complementar n° 173/2020, visto que o Município, por meio do Decreto, decretou 

estado de calamidade pública em seu território. Portanto, presentes os elementos que 

evidenciavam a probabilidade do direito - em razão da documentação apresentada e da vigência 

do Decreto - e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - diante da iminente 

execução de despesas que podem contrariar o que dispõe a Lei Complementar n° 173/2020 e, 

com isso, o risco de exclusão do Município do Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavirus SARS-CoV-2, determina-se, por intermédio do Despacho da GCFC, ao Município, 

na pessoa de seu gestor, que se abstivesse de praticar qualquer ato relacionado à implantação de 

medidas decorrentes da Lei Complementar Municipal, que estiverem em desacordo com o que 

estabelece a Lei Complementar n° 173/20. Processo nº 366728/20 -  Acórdão nº 1744/20 - 

Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-

2020/331162/area/242#7 

 

5.8 Representação. Provimento irregular. Ascensão. Segurança jurídica. Improcedência. 

Assim, considerando: a) a Súmula persuasiva n° 685, do Supremo Tribunal Federal, a qual pode 

ser entendida como marco temporal para o banimento das ascensões do nosso mundo jurídico; 

b) os princípios da segurança jurídica e boa-fé; c) o transcurso do tempo que acabou por 

estabilizar a situação em comento; d) a flexibilização das decisões do Supremo Tribunal Federal, 

ao modular efeitos de decisões que possam criar prejuízos, em razão de segurança jurídica e 

excepcional interessa social; e) e o precedente constante na Representação 439699/09 - Acórdão 

2251/17 - TP, cuja aplicabilidade ao caso em análise já foi defendida, propõe-se a improcedência 

da presente Representação. Processo nº 576141/18 - Acórdão nº 1827/20 - Tribunal Pleno, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
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Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 83, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-

2020/331162/area/242#7 

 

5.9 Direito Processual. Prova (Direito). Ônus da proa. Débito. Contrato. Terceiro. O ônus da 

prova sobre ocorrências ilegais imputadas a terceiros contratados pela Administração Pública 

cabe ao TCU, o qual deve evidenciar a conduta antijurídica praticada para fins de imputação de 

débito. A obrigação de demonstrar a boa e regular aplicação de recursos públicos é atribuída ao 

gestor, e não a terceiros contratados pela Administração Pública. Acórdão nº 2544/20, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 329, disponível em: 

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

 

5.10 Direito Processual. Erro de procedimento. Caracterização. Sustentação oral. 

Requerimento. Apreciação. Ausência. Padece de nulidade, por erro de procedimento (error in 

procedendo), acórdão que julgou processo sem analisar requerimento de sustentação oral efetuado 

nos termos das disposições regimentais. Acórdão nº 10172/20, , Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 329, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.11 Contrato. Prescrição. Reconhecimento. Ilegalidade do ajuste. O reconhecimento da 

prescrição impossibilita a aplicação de sanção pecuniária à autoridade responsável pela 

irregularidade identificada no contrato. Tal fato, entretanto, não impede que esta Corte de Contas 

se manifeste, conclusivamente, acerca da legalidade do ajuste em apreciação. Processo nº 114.781-

6/12, Boletim de Jurisprudência e Legislação do TCERJ nº 6, disponível em: 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

5.12 Recurso de reexame. Exercício irregular de atividade de vistoria. Atividade-fim. Burla ao 

concurso público. Atividade exercida por empresas credenciadas. Multa. Cancelamento. 

O TCE/SC cancelou as multas aplicadas à Ex-Diretora do CIRETRAN em decorrência de 

contratação e manutenção irregular de servidor pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, 

no período de 1º/04/2005 a 05/06/2013, por intermédio de empresa terceirizada, para a função 

de recepcionista, mas que atuava como vistoriador, função finalística no DETRAN/CIRETRAN 

de São José, em infração ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e em desacordo com 

os Prejulgados do Tribunal de Contas de Santa Catarina 1084, 1891 e 1526. Trata-se de Recurso 

de reexame interposto pela Ex-Diretora do CIRETRAN em face de decisão proferida nos autos 

da @REP-14/00643462, que resultou na aplicação de sanção pecuniária à Recorrente. 

Inicialmente, o Relator destacou que “enquanto na Justiça do Trabalho a responsabilidade é 

atribuída às pessoas jurídicas de forma objetiva, no processo de contas a avaliação sobre a 

irregularidade e autoria são elementos necessários”. O Relator salientou que “a irregularidade que 

constou do acórdão recorrido refere-se à atuação de terceirizado em função finalística do Estado, 

em infração ao que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal (burla à regra do concurso 

público). Entretanto, o exercício de vistoria de regularização e transferência de veículos não é de 

exclusividade de servidor público, já que existe a possibilidade de atuação de empresas privadas 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-83-2020/331162/area/242#7
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1084
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1891
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1526
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400643462
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nestas atividades, conforme autoriza a Resolução CONTRAN n. 282, de 26.06.2008. Reportam-

se a uma lista de empresas que prestam este serviço, hoje disponível no site do DETRAN/SC”. 

Diante disso, explicou o Relator que, “desde 2008, a atividade de vistoria não pode ser 

considerada finalística do Estado, premissa adotada no acórdão recorrido. Portanto não houve 

burla ao concurso público, mas sim um desvio de função dentro de um contrato de terceirização”. 

Para o Relator, no que diz respeito às responsabilizações dos ex-Diretores do CIRETRAN, “deve 

ser levado em consideração os argumentos levantados pela DRR quanto a informações comuns 

às defesas e que reforçam a necessidade de reforma da decisão. São elas: a) havia uma grande 

carência de pessoal na função de vistoriador; b) não se conhece o período exato da disfunção - 

pois foi considerado, por presunção, a totalidade do contrato; c) o servidor terceirizado 

participava de cursos sobre vistoria; confecção e utilização de carimbo de vistoriador; elaboração 

de laudo de vistoria com documento oficial e o seu genitor (que é policial civil) exercia a função 

de vistoriador e d) não houve notificação do fiscal da empresa [...] à CIRETRAN sobre o desvio 

de função”. Assim, concluiu o Relator, “mesmo que restasse caracterizada a irregularidade - o 

que não poderia ter sido enquadrado como “burla ao concurso público”, pois como se viu, não 

é o caso, também não restou caracterizado que os ex-Diretores do CIRETRAN, ao tempo do 

desvio de função, tinham conhecimento dos fatos”. Por fim, extrai-se da ementa do voto do 

Relator: “RECURSO DE REEXAME. APLICAÇÃO DE MULTA EM REPRESENTAÇÃO. 

EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE DE VISTORIA. DETRAN/CIRETRAN. 

BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇO QUE PODE SER EXERCIDO POR 

EMPRESA CREDENCIADA DESDE 2008. PROVIMENTO. CANCELAMENTO DAS 

MULTAS APLICADAS.A atividade de vistoria de regularização de veículos pode ser realizada 

pelos órgãos de trânsito ou por empresas credenciadas pelo DENATRAN, segundo dispôs a 

Resolução n. 282, de 26.06.2008 do CONTRAN, portanto, não se mostra adequado afirmar que 

prestação de serviço de vistoria de regularização e transferência de veículos caracterize atividade 

finalística do estado, a exigir seu exercício exclusivo por servidor de carreira, ou seja, investido 

no cargo através de concurso público”. @REC-18/00519467, Informativo de Jurisprudência do 

TCESC nº76 , disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

Servidores responsáveis pela organização: 
Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 
Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1800519467
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
mailto:jurisprudencia@tcm.go.gov.br
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as 
decisões selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de 
contas estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de 
jurisprudência desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos 
Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 
 

1.1      Licitações e Contratos 
 
1.1.1 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Serviços advocatícios. Empresa estatal. 

Requisito.  
1.1.2 Responsabilidade. Licitação. Projeto básico. Deficiência. Multa.  
1.1.3 Licitação. Projeto básico. Obras e serviços de engenharia. Jazida. Viabilidade 

econômica. DMT.  
1.1.4 Tomada de Contas Extraordinária. Execução de obras de Unidades Habitacionais 

do município de Maringá. Insuficiência em Projetos Básicos e falha na 
disponibilização dos orçamentos detalhados. Questões que devem receber maiores 
cuidados por parte dos agentes públicos responsáveis. Utilização do sistema de 
registro de preços para a contratação de serviços de engenharia consistentes na 
construção de muros de arrimo. Pela possibilidade, evidenciado tratar-se de solução 
padronizada. Pela regularidade das contas com ressalvas e emissão de 
determinações ao gestor e aos agentes públicos responsáveis.  

1.1.5 Representação. Inexigibilidade de licitação. Procedimento de carona. 
Impossibilidade. Consulta nº 449127/08. Entendimento pacificado apenas em 
2011. Certame datada de 2010. Ressalva. Pretensão punitiva. Prescrição. Prejulgado 
nº 26-TCEPR. Ausência de danos aos cofres públicos. Tema idêntico tratado no do 
Acórdão nº 7243/15 do Tribunal Pleno. Unidade do entendimento jurisprudencial. 
Prevalência. Art. 537 do RITCEPR c.c art. 927, V, do CPC. Procedência sem 
penalização.  

1.1.6 É irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os acordos 
coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem as 
categorias profissionais que executarão o serviço. As propostas devem considerar o 
enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante do empregador.  

1.1.7 Contrato. Prorrogação. Serviços de natureza contínua. Prorrogação excepcional. 
1.1.8 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Viabilidade e economicidade. Projeto 

básico e Termo de Referência. Indicação de marca.  
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1.1.9 Licitação. Obras públicas. Despesas com “administração local de obras”. Custo 
direto. BDI.  

1.1.10 As exigências habilitatórias, na condição de garantias mínimas do cumprimento de 
obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de adequabilidade normativa, 
em apreço à competitividade, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. 

1.1.11 A exigência do cumprimento prévio de condições relacionadas às execução 
contratual, por si só, já caracteriza irregularidade, pois impõe ao vencedor do 
certame a execução de obrigações contratuais sem a adequada formalização do 
contrato.  

1.1.12 A contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra 
amparo no art. 30, inciso II, da alínea “e” da Lei nº 13.303/2016, desde que 
presentes os requisitos concernentes à especialidade do serviço, aliados à notória  
especialização do contratado.  

1.1.13 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade na Inexigibilidade de Licitação. 
Contratação Direta. Contrato de Patrocínio. Seleção Pública. Hipótese de 
Inviabilidade de Concorrência não comprovada. Suspensão de Edital.  

1.1.14 Recurso de Reconsideração. Terceirização na área de tecnologia da informação. 
Irregularidades na contratação. Não comprovação dos requisitos exigidos no edital. 
Provimento parcial. Aplicação de multa. Determinação.  

1.1.15 Tomada de Contas Especial. Irregularidade na licitação. Clausulas restritivas de 
competitividade. Ausência de projeto básico. Ausência de remessa de 
documentação. Inexigibilidade de licitação. Registro atemporal do certame no SIM. 
Procedência parcial da tomada de contas especial. Irregularidade das contas. 
Aplicação de multa. Citação de débito.  

1.1.16 Chamamento Público. Seleção. Motivação. 
1.1.17 Edital. Termo de Referência. Definição de Índice. Formulação de Proposta. 
1.1.18 Contrato. Prestação de Garantia. Validade. Prazo.  
1.1.19 Licitação. Preços unitários. Critério de aceitabilidade. 
1.1.20 Contrato Administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Preço. Preço unitário. 

Inexequibilidade. Termo aditivo. 
1.1.21 Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Inexequibilidade. Desclassificação. 

Obrigatoriedade.  
1.1.22 Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Classificação. Sessão.  
1.1.23 Denúncia. Pregão. Mudança de Plataforma de compras. Portal com menor custo 

aos licitantes. Acesso público aos instrumentos do certame. Inexistência de violação 
da transparência pública. Pela improcedência.  

1.1.24 Notificação. Protelação do Atendimento. Anulação. Contratação. Emergência 
Fabricada.  

1.1.25 Serviço Público. Transporte Coletivo de Passageiros. Concessão. Permissão. 
Licitação.  

1.1.26 Concessão. Prorrogação. Exceção da Licitação. Previsão Orçamentária. Edital de 
Licitação.  

1.1.27 Atestação. Capacidade Técnica. Qualificação. Pontuação Técnica. Limitação de 
Época.  

1.1.28 Declaração de Inidoneidade. Fraude. Contratação. Execução. Competências 
Distintas.  
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1.1.29 Inspeção Extraordinária. Iliquidez parcial. Pagamento indevido de multas e juros 
sobre saldo devedor sujeita o responsável à devolução de valores. Impossibilidade 
de presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes quando 
há comprovação de sua destinação pública ou contratação de serviço sem 
comprovação da efetiva prestação caracteriza dano ao erário. A utilização de 
recursos do FUNDEF para pagamento de despesas que não dizem respeito ao 
ensino fundamental, despesas de exercícios anteriores e a não aplicação de 60% dos 
recursos do Fundo na remuneração dos profissionais de magistério configuram 
desvios de finalidade. É inadequada a escolha da modalidade licitatória Convite, 
quando definida com base no valor mensal do contrato, e não no valor anual, em 
afronta ao art. 23, inciso III, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. A omissão quanto à 
apresentação de diversos documentos requisitados pela equipe técnica configura 
afronta ao art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 121/1994. Ressarcimento ao 
erário e aplicação de multas. Expedição de recomendação. Emissão de Parecer 
Prévio conforme Resolução nº 31/2018-TCE. 

1.1.30 Controle Externo. Plano de Fiscalização Anual 2014-2015. Contratação de serviços 
habituais e rotineiros sem concurso público. Incidência da Súmula nº 28/TCERN. 
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis por meio de inexigibilidade 
de licitação – art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. Contratação direta indevida. Concessão 
de diárias em benefício próprio. Ofensa à moralidade administrativa. Ausência de 
Controle Interno. Aplicações de multas. Recomendação ao atual gestor. Suspensão 
do fornecimento da certidão de adimplência.  

1.1.31 Licitação. Pregão presencial. Aquisição de passagens aéreas. Inocorrência de 
prescrição. Natureza contínua do serviço de fornecimento de passagens áreas. 
Possibilidade de prorrogação contratual. O Descumprimento no limite de 25% para 
acréscimos no valor inicial do contrato afronta o art. 65, § 1º da Lei de Licitações. 
É irregular a concessão de diárias  e de passagens sem a devida comprovação do 
interesse público. Efetivada citação válida, não se configura hipótese de 
arquivamento com fundamento no art. 72 da Lei Complementar  464/2012. 
Incidência da Súmula nº 34-TCE. Reprovação da matéria. Aplicação da multa e 
imposição do dever de ressarcimento ao erário.  

1.1.32 Controle Externo. Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Exercício de 2007. 
Irregularidades formais e materiais detectadas no curso da instrução. Ausência de 
assinatura do profissional de contabilidade em notas de empenho. Ausência de 
assinatura de pessoa autorização em documentos de retenção de Receitas 
Municipais. Ausência de envelopes em procedimentos licitatórios. Ausência de guia 
de tombamento. Aquisição de material sem comprovação da sua destinação 
específica – aplicação da Súmula nº 22 – TCE-RN. Contratação de serviços sem 
comprovação da efetiva prestação. Divergência entre as datas das declarações de 
capacidade técnica e do certame licitatório. Realização de despesa sem prévia 
licitação  - aplicação da Súmula nº 7 – TCERN. Concessão de diárias sem a devida 
comprovação da realização do deslocamento em prol do ente público – aplicação 
da Súmula 23 TCERN. Irregularidade da matéria. Ressarcimento ao erário. 
Aplicação de multas. Emissão de Parecer Prévio de acordo com a Resolução nº 
31/2018-TC.  
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1.1.33 Situação funcional. Incidência de prescrição da pretensão punitiva em relação as 
infrações ocorridas antes de 06.04.2002. Cessão irregular de servidores sem a 
formalização de convênio ou termo de acordo afronta o art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Acumulação indevida de cargos públicos. Necessidade de 
aferir a compatibilidade de horários mediante Tomada de Contas Especial. Irregular 
contratação de servidores temporários. Contratação irregular de escritório de 
advocacia por inexigibilidade de licitação. Imposição de multa. Expedição de 
recomendações. Emissão de parecer prévio.   

1.1.34 Fraude à licitação: Direcionamento. 
1.1.35 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.  

1.1.36 Conversão em TC por irregularidades na contratação de assessoria jurídica para 
serviços não singulares e para fiscalização e lançamento de ITR.  

1.1.37 Irregularidade na adoção do Sistema de Registro de Preços na contratação de obras 
para construção de CMEIs pelo Regime Diferenciado de Contratação.  

1.1.38 Irregularidades em contratação por credenciamento.  
1.1.39 Denúncia – Direcionamento de contratações, dispensa irregular de licitação e 

fracionamento de despesas.  
1.1.40 Consulta. Câmara Municipal. Contratos. Cooperativa de Crédito. Pagamento de 

salário, benefícios previdenciários e despesas.  
1.1.41 Consulta. Município. Parcerias. Fundamento. Lei do Marco Regulatório. Ano 

eleitoral. Ausência de vedação.  
1.1.42 Recurso de Reconsideração. Fundação Cultural. Contratações. Serviços. Compras. 

Natureza jurídica. Fundação vinculada. Uso da estrutura. Pessoas jurídicas distintas. 
Procedente.  

1.1.43 Consulta. Reforma de Prejulgado. Processo Licitatório. Compras de materiais. 
Multas de trânsito. Polícia Militar. Convênio. Utilização exclusiva.   

1.1.44 A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato 
não é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, 
uma vez que não se insere na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida 
pelo art. 65, inciso II, da alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. A oferta de preço 
inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de 
aditivo contratual, em face do que prescreve o art. 65, § 1º, da mencionada lei.  

1.1.45 É irregular a contratação de empresa detentora da patente de determinado 
medicamento por inexigibilidade de licitação caso haja outras empresas por ela 
autorizadas à comercialização do produto, pois evidente a viabilidade de 
competição.  

1.1.46 No modo de disputa aberto e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto 10.024/2019), 
o pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa 
aberta, uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes 
para etapa fechada ( art. 33, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 10.024/2019, sob risco de 
prejuízo à competitividade do certame.   

1.1.47 Durante o estado de calamidade reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº 
06/20, a Administração Pública somente poderá promover o pagamento 
antecipado nas licitações e nos contratos caso demonstre, motivadamente, estarem 
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presentes os pressupostos e critérios fixados na Lei nº 14.065/20, devendo ser 
adotadas as cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual.  

1.1.48 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Fornecedor exclusivo. Medicamento. 
Representante comercial.  

1.1.49 Reponsabilidade. Declaração de idoneidade. Inaplicabilidade. Execução de 
contrato. 

1.1.50 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Prova (direito). Saque em 
espécie.  

1.1.51 Aditivo contratual. Serviço telefônico de 0800. Alteração quantitativa do objeto. 
Aumento da demanda em virtude do COVID-19. Instrução uniforme pela 
aprovação. Pela aprovação.  

1.1.52 Denúncia. Prefeitura. Possíveis irregularidades em Licitações e Contratos. Carência 
de provas. Pela improcedência. 

1.1.53 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Adoção de plataforma digital 
privada para a gestão de licitações na modalidade pregão eletrônico. Cobrança de 
taxa do licitante vencedor. Possibilidade. Precedentes. Necessidade de 
comprovação de que os valores arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços 
de tecnologia de informação e a correlata fiscalização por parte do município. 
Inocorrência. Procedência e aplicação de multa.  

1.1.54 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Pregão presencial. Alegação de 
direcionamento da licitação. Inocorrência. Improcedência.  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Pessoal. Licença para desempenho de mandato classista. Magistrado. Associação 
de classe. Requisito.  

1.2.2. Pessoal. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 
administrativa.   

1.2.3. Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista.  
1.2.4. Pessoal. Subsídio. Quintos. Décimos. Vedação.  
1.2.5. Representação. Agente político. Sindicância. Processo administrativo disciplinar. 

Impossibilidade. Natureza jurídica do vínculo diversa da dos servidores públicos. 
Publicidade dos documentos de licitação. Constatação. Improcedência.  

1.2.6. Pessoal. Jornada. Controle de Frequência. Manual e Eletrônico.  
1.2.7. Pessoal. Jornada. Plantão 12 x 60. Lei específica. Jornada superior a 60 horas 

semanais.  
1.2.8. Pessoal. Remuneração. Incentivos financeiros repassados por outro ente. 

Regulamentação em legislação específica.  
1.2.9. Ato de Nomeação. Cargo de Professor Auxiliar Universitário. Acumulação ilícita 

com cargo de escrevente judicial. Registro negado.  
1.2.10. Prestação de Contas de Governo. Despesa com pessoal. Descumprimento do 

limite máximo de 54% estabelecido pela LRF. Redução do percentual excedente 
não comprovado no prazo legal. Parecer prévio pela desaprovação de contas.  

1.2.11. Competência do TCU. Pessoal. Interesse privado. Servidor Público. Direito 
Subjetivo.  

1.2.12. Responsabilidade. Agente Público. Formação Acadêmica. Gestor Público.  
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1.2.13. Pessoal. Quintos. Requisito. Atualização. Décimos. Revisão Geral Anual.  
1.2.14. Auditor Independente e Rotatividade.  
1.2.15. Admissão de Pessoal. Contrato por Tempo Determinado. Unidade de Tempo. 

Prefixação. Renovação de Contrato. Impossibilidade.  
1.2.16. Consulta. Subsídio Vereadores. Reajuste. Limites e Condições.  
1.2.17. Representação. Subsídio de Agentes Políticos. Incremento Remuneratório de uma 

legislatura para a subsequente. Desobediência aos critérios da LRF e à Lei 
Complementar Federal nº 173/2020.  

1.2.18. Representação. Contratação Temporária de Professores e Vigilantes. Necessidade 
temporária de Excepcional Interesse Público. Inexistência. Violação do Princípio 
do Concurso Público.  

1.2.19. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 
administrativa.  

1.2.20. Pessoal. Interesse privado. Servidor público. Direito subjetivo.  
1.2.21. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista.  
1.2.22. Impossibilidade de pagamento de adicionais ao vencimento dos ocupantes de 

cargos em comissão.  
1.2.23. Consulta. Acumulação de cargo de contador municipal com o de vereador. 

Impossibilidade. Conflito de interesse.  
 
 

1.3 Fiscalização e Controle  
 

1.3.1 Responsabilidade. Débito. Compensação. Requisito. Delação premiada. Acordo de 
leniência.    

1.3.2 Reponsabilidade. Convênio. Ente da federação. Execução financeira. Conta 
corrente específica. Desvio de finalidade.  

1.3.3 Responsabilidade. Convênio. Subconvênio. Inadimplência. Estado-membro. 
Município. Débito. Solidariedade.   

1.3.4 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Sobrepreços. 
Serviços. Unicidade.  

1.3.5 Convênio. FNDE. Execução financeira. FUNDEF. Precatório. Conta corrente 
específica.  

1.3.6 Não individualização dos favorecidos no pagamento das verbas trabalhistas 
relativas ao FGTS. Despesas consignadas fora da vigência, mas compatíveis com o 
objeto do convênio. Outras impropriedades formais que sugerem recomendações. 
Apontamentos superados em sede de contraditório. Regularidade. Ressalvas.  

1.3.7 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Regularidade das Contas. 
Ressalvas: I. Extrapolação de valores previstos no Plano de Aplicação. II. Ausência 
de instauração de Tomada de Contas Especial pela Concedente após a constatação 
de irregularidade no processo de prestação de contas da tomadora. 
Recomendações: III. Atraso na apresentação da prestação de contas. IV. Ausência 
de certidões durante a execução do convênio. Encaminhamento à CMEX.  

1.3.8 Prestação de Contas. Convênio. Omissão. Contrapartida.  
1.3.9 Responsabilidade. Juros e Multas. Gestor Público. Providências.  
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1.3.10 Responsabilidade. Pagamento com sobrepreço. Pregão. Gestor e empresa 
contratada.  

1.3.11 Auditoria e Inspeção. Combate às queimadas. Preservação do meio ambiente. 
Prevenção ao agravamento de doenças respiratórias. COVID-19. Determinações.  

1.3.12 Fiscalização de Atos. Sistema Prisional do Estado de Rondônia. Ações de Combate 
à Propagação do Coronavírus. Determinações.  

1.3.13 Auditoria. Merenda escolar. Acompanhamento das ações de combate à COVID-
19. Monitoramento. Determinações.  

1.3.14 Fiscalização de Atos e Contratos. Inspeção Especial. Enfrentamento do 
Coronavírus (COVID-19). Medidas preventivas.  

1.3.15 Tomada de Contas Especial. Convênio. Despesas fora da vigência do convênio. 
Ausência  de documento comprobatório. Inexistência do Nexo Causal. 
Irregularidade das Contas. Imputação de débito e multa.  

1.3.16 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Remessa da Prestação 
de Contas Intempestiva. Ausência de Extrato Bancário. Provimento Parcial. 
Regular com Ressalvas. Exclusão de Débito. Redução da Multa.  

1.3.17 Responsabilidade. Convênio. Execução financeiro. Aplicação financeira. Ausência. 
Princípio do non bis in idem.  

1.3.18 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Transferências voluntárias. Prestação de 
Contas. Termo inicial. Transferências fundo a fundo.  

1.3.19 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Dosimetria. Conluio.  
1.3.20 Responsabilidade. Convênio. FNDE. Omissão do Dever de Prestar Contas. 

PDDE. Prefeito.  
1.3.21 Recurso de Revista. Extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara 

e do limite de despesas com a folha de pagamento. Valores não expressivos. 
Adoção do princípio da razoabilidade. Ressalvas, sem multa. Atraso na remessa de 
dados do SIM-AM. Atrasos superiores a trinta dias. Precedentes. Mantida a ressalva 
com multa. Provimento parcial. Regularidade das contas com ressalvas e multas.  

1.3.22 Consulta. Insuficiência de dotação orçamentária. Crédito Suplementar.  
1.3.23 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo. Exercício de 2013. 

Déficit de execução orçamentária. Não limitação de empenho. Descumprimento 
dos preceitos legais e constitucionais que regem a despesa com pessoal. Não adoção 
de providências para inscrição e cobrança da dívida ativa. Ausência de documentos 
necessários à análise de legalidade das alterações orçamentárias. Sonegação de 
documentos. Divergência de dados. Déficit financeiro. Ausência de disponibilidade 
financeira para quitar as obrigações inscritas em Restos a Pagar. Crescimento do 
saldo dos Restos a Pagar. Crescimento do saldo dos Restos a Pagar. Parecer Prévio 
desfavorável à aprovação de contas. Abertura de processo autônomo para apuração 
de responsabilidade. Expedição de recomendação ao atual gestor.  

1.3.24 Apuração de responsabilidade. Portal da transparência. Vertentes passiva e ativa do 
acesso à informação. Disponibilização de dados em Portal da Transparência está 
inserida no conceito de transparência ativa, disciplinada na Lei nº 12.527/2011. 
Ausência de disponibilização de dados  “em tempo real” afronta o artigo 48, caput, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.527/2011. 
Falha técnica que compromete a disponibilização em tempo real em dados 
referentes à gestão fiscal. Imputação de sanção ao gestor afastada, vez que foi 
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constatada falha técnica no servidor do site. Fumus boni iuris e periculum in mora 
caracterizados. Concessão de medida cautelar. Expedição de recomendação.  

1.3.25 Consulta: Utilização de receitas advindas de aplicações financeiras e de alienações 
de bens realizadas pelo Poder Legislativo Municipal.  

1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento do responsável. Trânsito em julgado. Dívida. 
Espólio. Herdeiro.  

1.3.27 Responsabilidade. Convênio. Ente da Federação. Débito. Prazo. Recolhimento.  
1.3.28 Tomada de Contas Especial. Ausência de pagamento do PIS e encargos sociais 

incompatíveis com a remuneração dos contratados. Ausência de manifestação dos 
interessados. Contas irregulares. Multa. Procedência.  
 

1.4 Concurso Público 
 

1.4.1 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito.   

1.4.2 Admissão de Pessoal. Município. Processo Seletivo Simplificado. Edital nº 04.01/18. 

Legalidade e registro. Determinação para que o Município preveja em seus certames 

a reserva de vagas para portadores de deficiência, conforme previsto em lei local ou 

na Lei Estadual nº 18.419/15.  

1.4.3 Admissão. Concurso Público para provimento do cargo efetivo. Ausência de 

apuração de inconstitucionalidade flagrante. Identificação de ilegalidade. Processo 

que tramita há mais de 5 anos de sua chegada neste Tribunal. Inteligência do Tema 

445 de Repercussão Geral – STF. Aplicação aos atos de admissão. Registro tácito.  

1.4.4 Concurso Público. Aproveitamento. Requisito.  

 

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado e regime jurídico.  
2.2 ADI: medicamento, autorização por lei e ausência de registro sanitário.  
2.3 Competência do TCU. Empréstimo Externo. Abrangência. Ente da Federação. 

Garantia.  
2.4 Competência do TCU. Princípio da Independência das Instâncias. CADE. Livre 

Concorrência. Fraude. Controle de Segunda Ordem.  
2.5 Servidores Públicos: equiparação remuneratória e lei estadual anterior à EC 

19/1998.  
 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  
 

3.1 ICMS: importação de gás natural e sujeito ativo.  
3.2 REFIS: exclusão de pessoa jurídica e necessidade de prévia notificação.    
3.3 Planejamento. LDO. Limitação de empenho e movimentação financeira. Repasse 

do duodécimo.  
3.4 Finanças Públicas. FUNDEB. Precatório. Alimentação escolar. Farda. IDH.  
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3.5 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Incentivo fiscal. Ato normativo. 
Poder Executivo. Responsabilidade Fiscal.  

3.6 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da 
Lei nº 13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Inocorrência. 

3.7 Contribuição Previdenciária sobre receita bruta – CPRB. Operações de vendas 
destinadas à Zona Franca de Manaus. Equivalência à exportação. Isenção.   
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Pessoal. Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira da 
Previdência, Saúde e do Trabalho.   

4.2 Ato de Inativação. Cálculos de proventos de aposentadoria fundamentada no art. 
40, § 1º, da CF: Quando a média de contribuições for superior à última 
remuneração, o índice de proporcionalização deve ser aplicado diretamente ao 
valor desta, consoante previsão do §5º, do art. 1º, da Lei nº 10.887/04 – Registro.  

4.3 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Rescisão contratual 
sem fundamentação. Repasse a menor consignação INSS. Emissão de empenho 
após a vigência do contrato. Provimento parcial. Redução de multa. Exclusão de 
débito. Irregularidade. Determinação.  

4.4 Pensão por morte. Irregularidade quanto à emissão de parecer jurídico por 
assessoria jurídica particular, nos processos concessivos de benefícios de natureza 
previdenciária. Abertura de processo de representação.  

4.5 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Regime de Dedicação Exclusiva. Professor. 
Aposentadoria. Reforma (Pessoal).  

4.6 Aposentadoria de Agente Educacional. Doença não prevista no rol que autoriza os 
proventos integrais. Opinativos pela negativa de registro. Medida desarrazoada. 
Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão do feito em diligência para 
retificação do ato.  

4.7 Ato de Inativação. Aposentadoria. Data de ingresso no serviço público. Aplicação 
da regra de transição. Prejulgado nº 593585/18. Unidade técnica pelo registro. 
Ministério Público pela negativa de registro. Negativa de registro. Emissão de novo 
ato. Intimação do interessado.  

4.8 Ato de Inativação. Inconformidade no Cálculo da Média. Manifestações uniformes 
pela negativa de registro. Conversão do feito em diligência, para refazimento do 
cálculo e retificação do ato.  

4.9 Recurso de Revista. Aposentadoria julgada ilegal. Negativa de registro. Ausência de 
indícios de ascensão funcional. Presunção de boa-fé. Provimento do recurso. 
Legalidade e registro do ato.   

4.10 Policiais Civis: Paridade e Integralidade dos proventos de aposentadoria. 
4.11 Aposentadoria. URV incorporada à remuneração do servidor por decisão judicial. 

Inexistência de reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Incorporação 
da parcela em sintonia com a decisão do STF no RE 561836 ED/RN. Ausência de 
erro formal. Registro do ato aposentador.  

4.12 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 
Aposentadoria. Reforma (Pessoal).  
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4.13 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 
Impossibilidade. Pensão militar.  

4.14 Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira de Previdência. 
Saúde e Trabalho.  

4.15 Auditoria in loco. Atos de Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Reavaliações 
periódicas. Ausência. Cargo comissionado. Assessor Jurídico e de Assistente de 
Serviço de Imprensa. Funções permanentes. Ausência de atribuições legais para 
cargos públicos.  

4.16 Consulta. Servidor. Aposentadoria especial de professor. Afastamento. Familiar 
com doença. Atividades políticas. Contagem.  

4.17 Consulta. Servidores. Proventos. Averbação de vantagem de natureza temporária. 
Regência de classe. Repercussão da EC 103/2019. Lei Complementar em 
desacordo com a alteração constitucional superveniente.  

4.18 Consulta. Previdenciário. Transferência de Recursos. Fundo Previdenciário. 
Insuficiência financeira da folha de pagamento de inativos e pensionistas. Proibição 
de usar recursos do Fundo Previdenciário no Fundo Financeiro.  

4.19 As instituições responsáveis pelos regimes próprios de previdência social, durante 
o período necessário para que sejam realizadas as adequações destinadas ao 
cumprimento das regras contidas nos §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda 
Constitucional nº 103/19, poderão manter a operacionalização do pagamento dos 
benefícios que passaram a ser de responsabilidade do ente federado, desde que seja 
efetuada a devida compensação financeira.  

4.20 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pode processar e conceder 
aposentadoria aos servidores efetivos de outros órgãos da Administração direta, 
autárquica e fundacional do Estado, cedidos para o exercício de cargo em comissão 
de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração, somente no caso das 
cessões que tiverem seu termo inicial antes da vigência da EC nº 20/1998 – ainda 
que com prorrogações posteriores, descontinuadas por lapsos temporais e para 
diferentes órgãos.  

4.21 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. 
Penosidade. Contagem de tempo de serviço. Marco temporal.  

4.22 Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Tempo de 
contribuição. Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria. Negativa de 
registro.  

4.23 Pessoal. Tempo de serviço. Carreira. Limite mínimo. Aposentadoria. Cargo. Soma. 
Concurso Público.  

4.24 Aposentadoria por invalidez. Art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/2012. 
Benefício concedido antes do Acórdão 3555/18 – Tribunal Pleno. Efeito ex nunc. 
Preenchimento dos requisitos necessários. Registro.  

4.25 Pensão. Cálculo realizado em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo 
Tribunal Federal. Necessidade de definir valores do benefício com base no cálculo 
estabelecido no artigo 40, §7º, da Constituição da República (com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003) para, após, verificar a necessidade de 
adequá-los ao teto previsto no artigo 37, IX, da Constituição. Determinação à 
entidade previdenciária para que retifique o cálculo do benefício. 
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4.26 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. 
Prejulgado 28. Opção por regra de transição inaplicável. Negativa de registro.   
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Matéria de ordem 

pública.    

5.2 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Comunicação 

processual. Notificação.  

5.3 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão 

preliminar.  

5.4 Direito Processual. Citação. Solidariedade. FUNDEF. Precatório. Juros de mora. 

Honorários advocatícios. 

5.5 Direito Proces  sual. Prazo. Prorrogação. Suspensão. Força maior. Advogado. 

Doença.  

5.6 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Instrução de processo. 

Relatório. Divergência.  

5.7 Pedido de Rescisão. Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Nulidades 

inexistentes. Violação à literal disposição de lei. Razoabilidade. Segurança Jurídica. 

Conhecimento e procedência.  

5.8 Processual. Citação. Comparecimento espontâneo de pessoa jurídica.  

5.9 Processual. Competência. Cautelares. Suspensão de pagamentos contratuais.  

5.10 O entendimento do STF (tema 899), no que se refere à prescritibilidade da 

pretensão ressarcitória de dano ao erário, fundamentada em decisão proferida em 

sede de controle, aplica-se apenas ao procedimento judicial de execução do título 

extrajudicial, e não aos processos em trâmite nos Tribunais de Contas.  

5.11 Recurso. Embargos de Declaração. Arguição de prescrição. Ausência de 

fundamentação geral. Omissão específica de fundamentação na dosimetria das 

multas. Irregularidade das contas. Não provimento. 

5.12 Direito Processual. Acesso à informação. Sigilo. Manutenção. Confidencialidade.  

5.13 Direito Processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da 

ampla defesa. Prejuízo. Intempestividade. Citação.  

5.14 Pedido de Reconsideração. Julgamento de Pedido de Revisão. Não 

Conhecimento. Ausência de Documento Novo.  

5.15 Reexame. Reanálise de contas de governo. Novas irregularidade. Reformatio in 

Pejus. Não incidência. Nova citação. Desnecessidade. Ausência de prejuízo 

prático. Manutenção do Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas 

anuais.  

5.16 Representação. Embargos de terceiro. Desconstituição de indisponibilidade de 

bem de terceiro, determinada em sede de medida cautelar. Aquisição de veículo 

em data anterior à nova ordem de constrição. Comprovação da propriedade e da 

boa-fé. Comprovação da alienação por outros meios. Provas documentais do 
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alegado. Aplicação do art. 674 do CPC c.c o art. 166, III, da LCE nº 464/2012. 

Procedência dos Embargos. Determinação do bloqueio do bem.  

5.17 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Débito. 

Ausência. Citação. Arquivamento.  

5.18 Direito Processual. Parte Processual. Interessado. Habilitação do Interessado. 

Lesão à direito. Credenciamento.  

5.19 Contrato Administrativo. Vício Insanável. Nulidade. Interesse Público. 

Determinação do Tribunal de Contas.  

 

 

 

6. TCEGO 
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1. Direito Administrativo  
 

1.1 Licitações e Contratos 
 

1.1.1 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Serviços advocatícios. Empresa estatal. Requisito. 
A contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra amparo no art. 30, 
inciso II, alínea “e”, da Lei 13.303/2016, desde que presentes os requisitos concernentes à 
especialidade e à singularidade do serviço, aliados à notória especialização do contratado. 
Acórdão nº 2761/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 332, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.2 Responsabilidade. Licitação. Projeto básico. Deficiência. Multa. O início de execução de 
obra pública com base em projeto básico deficiente, que não contempla todos os elementos 
necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado para bem caracterizar o 
empreendimento e garantir exatidão na sua orçamentação, constitui falha grave que enseja 
aplicação de multa aos responsáveis. Acórdão nº 2778/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
Nº 332, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.3 Licitação. Projeto básico. Obras e serviços de engenharia. Jazida. Viabilidade 
econômica. DMT. O projeto básico de obras e serviços de engenharia, quando envolver o uso 
de jazidas de solo, deve contemplar estudo que comprove a viabilidade de utilização das áreas de 
empréstimo indicadas e a economicidade das alternativas escolhidas, com a finalidade de se 
conferir maior precisão e confiabilidade aos quantitativos e preços unitários dos serviços de 
transporte do material de empréstimo. Acórdão nº 2778/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 
Nº 332, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.4 Tomada de Contas Extraordinária. Execução de obras de Unidades Habitacionais do 
município de Maringá. Insuficiência em Projetos Básicos e falha na disponibilização dos 
orçamentos detalhados. Questões que devem receber maiores cuidados por parte dos 
agentes públicos responsáveis. Utilização do sistema de registro de preços para a 
contratação de serviços de engenharia consistentes na construção de muros de arrimo. 
Pela possibilidade, evidenciado tratar-se de solução padronizada. Pela regularidade das 
contas com ressalvas e emissão de determinações ao gestor e aos agentes públicos 
responsáveis. OS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, por unanimidade: I. julgar regulares 
com ressalva, nos termos do artigo 16, II, da Lei Complementar nº 116/2005, as contas 
extraordinariamente tomadas do Município de Maringá referentes à licitação e execução do 
Contrato e da Ata de Registro de Preços, do referido Município, respectivamente, da construção 
de 49 unidades habitacionais e da construção de muros de arrimos, em razão de: a) Projeto Básico 
do Edital de Concorrência insuficiente ou inadequado; b) Ausência de disponibilização do 
orçamento detalhado, e não solicitação do mesmo aos licitantes no Edital de Concorrência nº 
011/2018; e c) Ausência de disponibilização do orçamento detalhado, e não solicitação do 
mesmo aos licitantes no Edital de Concorrência nº 001/2018 II. Emitir ao Município de 
Maringá e aos agentes públicos que atuam junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, as 
seguintes determinações, cujo cumprimento será aferido na análise oportuna de procedimentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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licitatórios para a contratação de obras que vierem a ser promovidos pelo ente público após o 
trânsito em julgado desta decisão: a) a implantação de procedimentos de controle interno nos 
setores responsáveis com o objetivo de que, antes da aprovação dos projetos e da licitação da 
obra, seja certificado que todos os elementos necessários ao Projeto Básico de acordo com o tipo 
e a complexidade da obra, que os mesmos sejam revisados, atualizados, confrontados e 
corrigidos, compatibilizando cada um dos elementos entre si; b) a previsão, no projeto básico, 
de quantas e quais serão as unidades habitacionais destinadas ao público de pessoas idosas, 
pessoas com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência, adequando desde 
o início, os projetos naquilo que for necessário para cumprimento da legislação e normas 
técnicas; c) na elaboração dos orçamentos de obras públicas seja priorizada a utilização de tabelas 
referenciais oficiais que traduzam os preços de mercado, e na hipótese de adotar outra origem de 
preços, justificar por escrito nos autos do processo administrativo tal necessidade; d) a 
disponibilização, nos editais de licitação para contratação de obras de engenharia, de todos os 
elementos que fazem parte do projeto básico da obra, incluindo os projetos completos 
(pranchas), o memorial descritivo, as especificações técnicas, o orçamento analítico incluindo as 
composições de preços unitários, a composição do BDI, a composição dos encargos sociais e 
todos os demais elementos necessários para plena compreensão do objeto a ser licitado; e) a 
inclusão, nos editais de licitação para contratação de obras de engenharia, de cláusula prevendo a 
apresentação, por parte dos licitantes, do orçamento detalhado completo, incluindo além da 
planilha orçamentária sintética, as planilhas de composição analítica de preços, a planilha de 
composição do BDI e a planilha de composição dos encargos sociais. Acórdão nº 2528/20 - 
Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.1.5 Representação. Inexigibilidade de licitação. Procedimento de carona. Impossibilidade. 
Consulta nº 449127/08. Entendimento pacificado apenas em 2011. Certame datada de 
2010. Ressalva. Pretensão punitiva. Prescrição. Prejulgado nº 26-TCEPR. Ausência de 
danos aos cofres públicos. Tema idêntico tratado no do Acórdão nº 7243/15 do Tribunal 
Pleno. Unidade do entendimento jurisprudencial. Prevalência. Art. 537 do RITCEPR c.c 
art. 927, V, do CPC. Procedência sem penalização. Tem-se que a controvérsia se limita à 
suposta irregularidade ocorrida na Inexigibilidade de Licitação n.º 03/2010, do MUNICÍPIO, 
tendo como objeto a aquisição de uniformes escolares, ao se valer a Administração Municipal do 
procedimento de "carona", ou seja, a adesão de uma Entidade à licitação realizada por outra. O 
tema já é pacífico nesta Corte de Contas, conforme o disposto no Acórdão n.º 984/2011 do 
Tribunal Pleno, da lavra do d. Auditor SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA, 
proferido quando da Consulta n.º 449127/08, cuja conclusão foi firmada nos seguintes termos: 
"não é possível à Câmara de Vereadores aderir a licitações realizadas pela Prefeitura Municipal 
porque, para isso, seria necessário existir previsão em lei nacional, emanada da União, nos termos 
do inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República" Quanto à responsabilização dos 
envolvidos, três aspectos devem ser considerados para tanto. O primeiro diz respeito ao 
transcurso do prazo prescricional. Isso porque, nos termos do Prejulgado n.º 26 desta Corte de 
Contas, prescrevem em cinco anos a pretensão sancionatória, interrompida com o despacho que 
ordena a citação. Ainda que se ignore este ponto, como bem ponderado pela Coordenadoria de 
Fiscalização de Transferências e Contratos, a matéria em estudo foi pacificada apenas em 2011, 
com a resposta a já mencionada Consulta, não se mostrando proporcional, nem razoável, a 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350212.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350212.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
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penalização dos gestores que se utilizaram da modalidade "carona" anteriormente, quando sobre 
o tema ainda residia considerável dúvida de posicionamento, agindo de boa-fé e inexistindo 
notícias da ocorrência de danos aos cofres públicos, tal como no presente caso. Nesta toada, por 
qualquer ângulo que se direcione o foco desta decisão, infere-se ser impossível a penalização dos 
responsáveis pela inconformidade na adoção do procedimento de "carona". Logo, merece ser 
julgada PROCEDENTE a presente Representação, a fim de RESSALVAR a inconformidade da 
adoção da "carona" na aquisição de uniformes escolares, por meio da Inexigibilidade de Licitação 
n.º 03/2010, em desconformidade com os arts. 25 e 26 da Lei n.º 8.666/93, bem como em 
contrariedade ao Acórdão n.º 984/2011 do Tribunal Pleno, proferido quando da Consulta n.º 
449127/08, sem, contudo, penalizar os Interessados, ante o reconhecimento do transcurso do 
prazo prescricional, nos moldes do Prejulgado n.º 26, bem como em razão da necessária 
manutenção da uniformização do entendimento jurisprudencial, em atenção ao disposto no art. 
537 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas c/c art. 927, V, do Código de Processo Civil 
vigente , frente ao teor do Acórdão n.º 7243/15 do Tribunal Pleno.  Acórdão nº 2498/20 - 
Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.1.6 É irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os acordos coletivos, 
as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem as categorias 
profissionais que executarão o serviço. As propostas devem considerar o enquadramento 
sindical pela atividade econômica preponderante do empregador. Em autos de 
representação, sociedade empresária apontou supostas irregularidade ocorridas em pregão 
eletrônico realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que teve por objeto a contratação 
de serviços especializados na área de atenção à saúde dos funcionários daquela entidade. Entre 
as ocorrências levadas ao conhecimento do TCU, a representante apontara o fato de que a 
empresa contratada através do certame licitatório apresentou convenção coletiva de trabalho 
(CCT) em desacordo com o previsto no subitem 5.6.2 do edital do Pregão Eletrônico 47/2018. 
Cumpridas as oitivas necessárias, a unidade técnica concluiu que não houvera as falhas aventadas 
na representação, o que foi acolhido pelo Tribunal com a prolação do Acórdão 1922/2020-
Plenário. Não resignada com o desfecho do julgamento, a sociedade empresária ingressou com 
embargos de declaração, nos quais alegou, em essência, que a aceitação das CCTs apresentadas 
pela empresa vencedora, que contemplavam a categoria profissional da atividade preponderante 
do empregador, e não das categorias profissionais envolvidas na prestação dos serviços 
contratados, representou clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
pois contrariou o subitem 5.6.2 do edital, que dispunha: “5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, 
entre outras informações, a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO”. A unidade técnica analisou a matéria e concluiu que, a 
despeito do não atendimento estrito do edital, a busca do interesse público deveria preponderar 
frente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que não caberia a 
reforma da deliberação recorrida para anulação do julgamento proferido no pregão eletrônico. 
Em sua manifestação, o ministro relator destacou que “de fato, a instrução da Selog e a deliberação 
atacada não analisaram o argumento do autor da representação de que houve violação ao subitem 5.6.2 do edital 
e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Por consequência, cabe o saneamento do aludido vício”. 
Quanto ao assunto, observou que “a referida cláusula editalícia, de fato, exigiu a indicação de convenção 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350311.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350311.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1922%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7d7c5c00-1214-11eb-9462-e3fda751f600
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1922%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=7d7c5c00-1214-11eb-9462-e3fda751f600
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coletiva das categorias profissionais que executarão o serviço”, concluindo “que a aceitação das convenções 
coletivas de trabalho apresentadas pela empresa vencedora, as quais se referiam a sua atividade econômica 
preponderante, não às categorias profissionais que iriam executar o serviço, atendeu a jurisprudência do TCU, 
mas descumpriu o princípio da vinculação ao instrumento convocatório”. Em que pese tal entendimento, 
consignou o relator que “não cabe a anulação do julgamento proferido no certame nem a expedição de 
determinação impedindo a prorrogação do contrato em andamento, uma vez que a licitação foi competitiva, em face 
da participação de nove licitantes na sessão pública; a empresa contratada apresentou a menor proposta, após a 
desclassificação das quatro primeiras colocadas por motivos alheios ao subitem 5.6.2 do edital; e não há notícias 
de que os serviços estejam sendo prestados de modo inadequado ou que a contratada não se encontre apta a prestá-
los”. Diante das considerações do ministro, o colegiado conheceu dos embargos de declaração, 
acolhendo-os parcialmente para tornar insubsistente o acórdão embargado e, com vistas à 
prevenção de ocorrência semelhante, decidiu dar ciência à Fiocruz sobre a “exigência de que as 
propostas indiquem os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as 
categorias profissionais que executarão o serviço, em vez de considerar o enquadramento pela atividade econômica 
preponderante do empregador, identificado no item 5.6.2 Pregão Eletrônico 47/2018, o que afronta a 
jurisprudência do Tribunal, exemplificada pelo Acórdão 1.097/2019-Plenário”. Acórdão 2601/2020 
Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 401, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.7 Contrato. Prorrogação. Serviços de natureza contínua. Prorrogação excepcional. A 
prorrogação excepcional do contrato de serviços de natureza contínua por mais 12 meses (art. 
57, § 4º, Lei 8.666/93), além do período máximo de 60 meses estabelecido como regra (art. 57, 
inciso II), deve preencher os requisitos: a. demonstração da essencialidade do serviço; b. 
autorização expressa da autoridade superior competente para celebração do aditamento; e c. 
ocorrência de evento superveniente, grave e imprevisível, para o qual não tenha contribuído 
nenhuma das partes contratantes. Tal prorrogação extraordinária não pode ser utilizada como 
solução ordinária, sob pena de ofensa à Constituição e, notadamente, ao princípio da moralidade 
insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Acórdão nº 301/2020-TP, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.1.8 Licitação. Adesão à Ata de Registro de Preços. Viabilidade e economicidade. Projeto 
básico e Termo de Referência. Indicação de marca. 1. A adesão à Ata de Registro de Preços 
deve ser precedida de estudo que demonstre a eficiência, a viabilidade e a economicidade para o 
órgão “carona”, que deve demonstrar à adequação à sua realidade, justificando que o preço a ser 
contratado está compatível com o mercado, demonstrando a vantajosidade da contratação frente 
a realização de outro procedimento licitatório. 2. Nas licitações para execução de obras e 
prestação de serviços é necessária a elaboração de Projeto Básico, para demonstrar a viabilidade 
e a conveniência de sua execução. 3. O Projeto Básico pode ser substituído, em determinadas 
situações, pelo Termo de Referência, o qual deve conter os elementos capazes de propiciar 
avaliação do custo pela Administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado 
e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução 
e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 4. O Termo de Referência deve observar a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1097%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=90e543a0-1206-11eb-aba9-7d18cbb7d4f5
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2601%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2601%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca, permitindo-se apenas a 
menção à marca de referência, como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição 
do objeto, sendo, nesse caso, imprescindível acrescentar expressões do tipo “ou equivalente”, 
“ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa 
participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a 
marca de referência mencionada.. Acórdão nº 358/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.1.9 Licitação. Obras públicas. Despesas com “administração local de obras”. Custo direito. 
BDI. Em procedimentos licitatórios de obras públicas, as despesas com “administração local de 
obras”, por estarem diretamente relacionadas à execução e serem perfeitamente quantificadas e 
discriminadas mediante contabilização de seus componentes, devem constar na planilha 
orçamentária como custo direto e não incluídas na composição do BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas). Acórdão nº 336/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível 
em: https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

1.1.10 As exigências habilitatórias, na condição de garantias mínimas do cumprimento de 
obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de adequabilidade normativa, em 
apreço à competitividade, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. Trata-se de 
denúncia contra prefeitura municipal, em virtude de supostas irregularidades em concorrência 
pública com vistas à outorga de permissão para prestação de serviços de transporte de passageiros 
por táxi. As irregularidades apontadas delimitam-se em inabilitação de licitante, condições de 
habilitação jurídica e critério de pontuação da proposta técnica. O denunciante questionou a 
ausência de justificativa hábil da decisão administrativa que o inabilitou por descumprimento do 
item editalício no qual se exigiu a apresentação de certidão de regularidade perante a Fazenda 
Estadual. Apontou, ainda, contradição no edital licitatório, uma vez que a prova de regularidade 
junto à Fazenda Estadual não foi exigida no anexo I (termo de compromisso de apresentação de 
documentos). O relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão, atestou que não foi apresentada 
pelo denunciante a prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, razão pela qual, fundada no 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, positivado nos arts. 3º e 41 da Lei 
n. 8.666/93, houve a decisão administrativa de inabilitação. Nesse sentido, mencionou trecho do 
parecer exarado em resposta à Consulta n. 997561, de relatoria do conselheiro Gilberto Diniz, 
entendendo ser “regular a inabilitação de licitante que apresenta documentação de habilitação 
não aderente aos requisitos estabelecidos no edital do certame”. Ressaltou, ainda, que o anexo I 
mencionado pelo denunciante, não representou check list de documentos habilitatórios e, sim, de 
documentos necessários para assinatura do “termo de permissão”, razão pela qual considerou 
insuficientes os argumentos expendidos pelo denunciante. Desse modo, em conformidade com 
a unidade técnica do TCEMG e com o Ministério Público de Contas, entendeu pela 
improcedência do presente apontamento de irregularidade. O Ministério Público de Contas 
sustentou, em manifestação preliminar, irregularidade nas exigências habilitatórias, tendo em vista 
que os documentos exigidos extrapolaram o rol taxativo previsto nos arts. 27 a 31 da Lei n. 
8.666/93. Os defendentes alegaram que as exigências de habilitação decorreram da 
discricionariedade administrativa e fundaram-se em Lei e Decreto Municipal. O relator enfatizou 
que o art. 22, XXVII, da Constituição da Repúblicade 1988 conferiu à União a competência 
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legislativa privativa no tocante às normas gerais de licitação, dentre as quais se inserem as 
condições de habilitação. Portanto, considerou que não cabia ao Município estabelecer regras 
atinentes ao tema em debate e acrescentou que as exigências habilitatórias, na condição de 
garantias mínimas do cumprimento das obrigações, devem ser interpretadas mediante juízo de 
adequabilidade normativa, em apreço à ampliação da competitividade dos certames promovidos 
pela Administração Pública, à isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa. Observou que, 
no caso concreto, algumas exigências editalícias extrapolaram os requisitos de habilitação jurídica 
previstos nos arts. 27 a 31 da Lei n. 8.666/93, a exemplo da exigência de carteira de habilitação 
definitiva emitida há pelo menos 2 anos; exigência de certidões criminais e atestados de 
antecedentes, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência e, mesmo no 
caso de sentença penal transitada em julgado, somente poderiam ser exigidos como condição 
para habilitação nas situações em que a proibição para contratar com a Administração Pública 
constituísse penalidade pela infração cometida. Dessa forma, entendeu pela procedência do 
apontamento de irregularidade, com fundamento no art. 28 da Lei n. 8.666/93. Contudo, deixou 
de aplicar multa aos responsáveis pela ausência da comprovação de dano ao erário e de prejuízo 
à competitividade licitatória, com fundamento no art. 22, § 2º, do Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e recomendou ao prefeito municipal que, nos 
procedimentos licitatórios futuros, observasse a taxatividade do rol de documentos de habilitação 
previstos nos arts. 27 a 31 da Lei n. 8.666/93. O Órgão Ministerial questionou, em aditamento à 
denúncia, o critério de pontuação da proposta técnica baseado no tempo de carteira nacional de 
habilitação, sob o argumento de inaptidão para aferir a qualidade do serviço e proporcionar maior 
conforto ou segurança aos usuários. Para o relator, a Administração deve integrar, no 
planejamento e na execução das licitações públicas, a busca da proposta mais vantajosa com a 
participação do maior número possível de licitantes, sendo que a contratação mais benéfica não 
constitui apenas a de menor custo, mas também a que seja tecnicamente adequada ao interesse 
público ínsito à contratação. Nesse sentido, asseverou que o critério de pontuação estabelecido 
para julgamento da proposta técnica deve ser pertinente com o objeto licitatório e restringir-se à 
comprovação da experiência e da capacidade dos licitantes, nos moldes estabelecidos no art. 
44, caput e § 1º, da Lei n. 8.666/93e na Consulta n. 841512, de relatoria do conselheiro Mauri 
Torres. Destacou que o objetivo da Prefeitura Municipal de aferir o tempo de experiência do 
condutor foi atendido no item do edital que previu pontuação da proposta técnica em relação ao 
tempo de efetivo exercício profissional. Entretanto, considerou outra cláusula estabelecendo 
critério de pontuação com base no tempo de CNH desarrazoada, uma vez que não há vinculação 
direta entre o tempo de carteira nacional de habilitação e o desempenho na prestação dos serviços 
de táxi, além de inidônea para selecionar a proposta mais vantajosa, de modo isonômico e 
competitivo. Assim, entendeu pela procedência do apontamento de irregularidade, com 
fundamento nos arts. 3º e 44 da Lei n. 8.666/93. Deixou, também, de aplicar multa aos 
responsáveis pela ausência da comprovação de dano ao erário e recomendou ao atual prefeito 
municipal que, nos futuros processos licitatórios, deixasse de estabelecer critérios de pontuação 
da proposta técnica que não estivessem diretamente vinculados à execução do objeto.  Ante o 
exposto, opinou pela procedência parcial da denúncia, em consonância com o órgão técnico e 
com o Ministério Público de Contas, tendo em vista a ocorrência de irregularidades na 
concorrência pública referentes à exigência excessiva de requisitos de habilitação jurídica e ao 
critério indevido de pontuação da proposta técnica, com fundamento nos arts. 3º, 28 e 44 da Lei 
n. 8.666/93. A proposta de voto do relator foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado da 1ª 
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Câmara. Denúncia n. 965768, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 219, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
 
1.1.11 A exigência do cumprimento prévio de condições relacionadas às execução contratual, 

por si só, já caracteriza irregularidade, pois impõe ao vencedor do certame a execução de 
obrigações contratuais sem a adequada formalização do contrato. Tratam os autos de 
denúncia, informando a ocorrência de supostas irregularidades no edital de pregão presencial, 
promovido por município, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos, por meio de 
implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para 
abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos municipal em rede de postos 
credenciados. A denunciante considerou excessivas as exigências de rede credenciada de postos 
em, pelo menos, oito municípios, e rede de postos de serviço em todo o estado de Minas Gerais, 
com distância máxima de 200 km entre eles. Segundo entende, tais exigências frustram o caráter 
competitivo do certame, tendo em vista que os abastecimentos seriam realizados num raio 
máximo de 100 km do município, o que torna desnecessário e tecnicamente inviável o 
estabelecimento de rede credenciada em todo estado. Aduz que tais exigências não estão 
justificadas em parecer técnico, o que reputa ofensivo ao preceito contido no art. 3º, II, da Lei 
n. 8.666/93. O relator, conselheiro substituto Victor Meyer, não considerou excessiva a rede 
mínima estipulada, tendo em vista a demanda de transporte para tratamento de saúde da 
população do município, conforme justificativa apresentada pelo munícipio. Não obstante, 
observou que tal exigência constituiria potencial restrição ao caráter competitivo do certame, por 
impor ônus ao vencedor da licitação antes da assinatura do contrato, tais como credenciar e 
equipar 56 postos de abastecimento, situados em sete localidades de três unidades da federação 
(Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia), distantes da sede do município de 75,5 km até 1.037 
km, conforme apurado pela unidade técnica. Para o relator, a exigência do cumprimento de 
obrigação antes da assinatura do contrato, por si só, já caracterizaria irregularidade, pois impõe 
ao vencedor do certame a prévia execução de obrigações contratuais sem a adequada 
formalização de contrato, hipótese rejeitada pela jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo 
das denúncias n. 863017, relator conselheiro Cláudio Couto Terrão, e n. 859188, relator 
conselheiro José Alves Viana. Conforme verificado na ata da sessão do pregão, revelou que 
apenas uma empresa participou do certame, indicando a possibilidade de efetiva restrição à 
competitividade. Sendo assim, entendeu parcialmente procedente o apontamento. Contudo, 
considerando que a tese de que a exigência de rede credenciada no momento da licitação restringe 
a competitividade não se trata de manifesto descumprimento de norma legal expressa, mas sim 
de construção jurisprudencial, deixou de aplicar multa, por não considerar que a falha em questão 
se caracterizasse, indiscutivelmente, como erro grosseiro ou dolo, ante as particularidades do 
caso. Recomendou à administração que, em futuros certames, exigisse apenas a apresentação da 
rede credenciada após a celebração do contrato, mediante prazo razoável, com o fim de fomentar 
a participação de empresas que não têm atuação no mercado local. A denunciante alegou, ainda, 
ausência da exigência do balanço patrimonial para qualificação econômico-financeira, 
indispensável para comprovar a saúde financeira das empresas, a teor do disposto no inciso I do 
art. 31 da Lei de Licitações, razão pela qual pleiteou pela anulação de todo o procedimento, por 
entender que o princípio da legalidade no instrumento convocatório foi comprometido. A 
unidade técnica entendeu ser improcedente o apontamento, vez que o disposto constante 
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no caput do art. 31 da Lei n. 8.666/93limita, e não obriga, a Administração a exigir apenas os 
documentos ali descritos, ou seja, não imprime obrigatoriedade da exigência de documentos, mas, 
sim, “dá um parâmetro máximo à discricionariedade da Administração Pública que, pautada em 
critérios de conveniência e oportunidade, decidirá se irá ou não exigir a documentação relativa à 
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira conforme o caso concreto”. Acolheu os 
argumentos, aos quais acrescentou que a lei só permite as exigências de qualificação técnica e 
econômicas nas licitações para as contratações públicas quando indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações, conforme preceitua o inciso XXI do art. 37 da Constituição da 
República, autorizando a administração, fora de tais hipóteses, a dispensar exigências 
consideradas excessivas para fins de habilitação. Diante disso, propôs que o presente 
apontamento fosse julgado improcedente. Em sua manifestação, o Ministério Público de Contas, 
acrescentou três novos apontamentos à denúncia, analisados pelo relator da forma que se segue. 
Ausência de estudos que amparassem o quantitativo: a requisição de contratação do serviço, 
subscrita pelo secretário municipal de transportes, estimou a despesa mensal com fornecimento 
de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, diesel comum e diesel S10) em R$ 91.666,67 
(noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer 
estudo que justificasse o referido valor estimado, considerado imprescindível para o correto 
dimensionamento da demanda a ser atendida. A unidade técnica corroborou o apontamento 
aditado pelo Ministério Público de Contas, afirmando que a documentação anexada aos autos 
não contemplava qualquer estudo ou elemento que desse suporte ao consumo estimado de 
combustíveis, limitando-se a apenas descrever o valor estimado de consumo mensal, sem 
discriminar quantidades e respectivos valores por espécie (diesel, gasolina ou etanol). Salientou 
que o procedimento sob exame não se destinava exatamente à aquisição de combustíveis, embora 
fosse o foco principal, o serviço contemplava o gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
automotivos, por meio de implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de 
cartão magnético para abastecimento em rede credenciada de postos, sendo certo que o consumo 
estimado serviu apenas como base para a remuneração do contratado. Por isso, não vislumbrou, 
na ausência de detalhamento do valor estimado, risco de excesso ou carência na aquisição dos 
combustíveis, em geral. Contudo, ressaltou que isso não muda o fato de que nem o termo de 
requisição nem o termo de referência são claros sobre os elementos que compõem o cálculo do 
valor estimado do consumo de combustíveis, propondo assim, pelas razões expostas, afastar o 
apontamento, mas recomendando aos gestores municipais que, nas próximas oportunidades, 
instruíssem os procedimentos licitatórios com informações detalhadas sobre o objeto dos 
serviços a serem prestados, a fim de imprimirem maior clareza e transparência. Ausência de ampla 
pesquisa de preços: o MPTC verificou a existência de apenas três cotações obtidas por meio de 
contratos celebrados por municípios mineiros. Segundo o órgão ministerial, apenas três 
orçamentos nem sempre são suficientes para demonstrar o preço médio de mercado e, no caso, 
não foram sequer consultados os potenciais fornecedores do serviço pretendido. No sentir do 
relator, assim como no item anterior, a falha encontrava-se não propriamente na deficiência da 
pesquisa de mercado, mas na falta de clareza sobre as informações geradas pela pesquisa realizada, 
na medida em que os responsáveis não cuidaram de promover o registro das consultas para fins 
de instrução do processo de contratação. Não obstante, não encontrou indícios de que a pesquisa 
de preços, se deficiente, tenha causado prejuízos à administração, e propôs que fosse julgado 
procedente o apontamento ministerial, considerando suficiente recomendar aos gestores do 
município que regulamentassem os procedimentos administrativos relativos à pesquisa de preços 
para a contratação do fornecimento de bens e serviços, objetivando não só ampliar as fontes de 
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pesquisa, mas também instruir adequadamente os procedimentos licitatórios. Insuficiência da 
publicidade: o MPTC concluiu pela existência de falha na publicidade do certame, por considerar 
que não houve publicação do edital no sítio eletrônico do município, conforme preconiza o art. 
8º, § 1º, IV, da Lei 12.527/2011. Além disso, conquanto houvesse indicação do endereço no 
rodapé do edital, deduziu não ter sido disponibilizado edital na internet em virtude de previsão 
editalícia da possibilidade de exame do edital e seus anexos “na Sede da Prefeitura, cuja cópia será 
fornecida gratuitamente”. Acorde com a manifestação ministerial, afirmou que a Lei 
12.527/2011 é taxativa ao impor a utilização de meios modernos de publicidade aos 
procedimentos regulados pela Lei n. 8.666/93e, por extensão, pela Lei 10.520/2002. Alteou que, 
para a ampla publicidade ser alcançada, cabe ao ente público implementar todas as medidas 
necessárias a dar efetivo conhecimento do processo licitatório às partes interessadas, de forma a 
estimular a competição e a fim de buscar os melhores preços e condições de contratação para a 
própria Administração Pública. Em vista do exposto, propôs que fosse julgado procedente o 
apontamento, mas, considerando que não restou demonstrada ocorrência de nenhum caso de 
prejuízo efetivo ao acesso ao edital (pelo contrário, verifica-se dos arquivos apresentados pela 
defesa que seis empresas solicitaram cópia do edital por e-mail e foram atendidas), entendeu ser 
suficiente recomendar à administração que, em certames futuros, promova, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso do inteiro teor dos editais de licitação, 
permitindo que qualquer cidadão tenha ciência das cláusulas editalícias, com vistas a ampliar o 
número de interessados e possibilitar um maior controle sobre a legalidade dos instrumentos 
convocatórios.Diante do exposto, propôs que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia 
apresentada em face do pregão presencial, diante das seguintes irregularidade: 1) exigência de 
rede credenciada antes da assinatura do contrato; 2) ausência de ampla pesquisa de preços; 
3) ausência de ampla publicidade ao edital de licitação. Propôs, ainda, que fossem expedidas as 
recomendações delineadas acima aos atuais gestores municipais. A proposta de voto do relator 
foi aprovada por unanimidade. Denúncia n. 1041589, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 219, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
1.1.12 A contratação direta de escritório de advocacia por empresa estatal encontra amparo no 

art. 30, inciso II, da alínea “e” da Lei nº 13.303/2016, desde que presentes os requisitos 
concernentes à especialidade do serviço, aliados à notória  especialização do contratado. 
Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades na contratação direta de 
escritório de advocacia criminalista, pela Petrobras, para a prestação de serviço técnico jurídico 
de defesa dos interesses da estatal em diversas ações penais decorrentes da Operação Lava Jato, 
em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR. Em sua instrução, a unidade técnica 
observou que a jurisprudência do TCU, no que se refere à contratação direta de serviços 
advocatícios, é pacífica no sentido de que sua realização por inexigibilidade de licitação não é, por 
si só, vedada, podendo ser realizada conforme os ditames do art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, 
desde que reconhecidos no caso concreto a presença dos requisitos concernentes à singularidade 
do objeto e à notória especialização do contratado. Nesse sentido, mencionou o teor da Súmula 
TCU 252, segundo o qual, “A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude 
o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico 
especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização 
do contratado”. Observou, todavia, que, em se tratando a Petrobras de entidade regida pela Lei 
13.303/2016, a regra aplicável à contratação em comento é a contida no art. 30, inciso II, alínea 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#:~:text=LEI%20No%2010.520%2C%20DE%2017%20DE%20JULHO%20DE%202002.&text=Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Uni%C3%A3o,comuns%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041589
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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“e” da referida norma, que estabelece: “Art. 30. A contratação direta será feita quando houver 
inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: [...] II - contratação dos seguintes serviços técnicos 
especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação: [...] e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;”.  Analisando os 
termos estabelecidos na Lei das Estatais, a unidade técnica consignou que “considerando o parâmetro 
de se tratar o objeto de serviço técnico especializado dentre os mencionados no art. 13 da Lei 8.666/1993, verifica-
se que a previsão encontra parâmetro em termos similares aos daquela lei dentre as disposições da Lei 
13.303/2016, ao se constatar a previsão genérica expressa constante do art. 30, II, ‘e’, dessa última norma, 
quanto a ‘patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas’”. No que se refere à notória 
especialização do contratado, a instrução entendeu que o vasto curriculum vitae do advogado 
criminalista, documento chancelado pela área jurídica da estatal, constitui comprovação suficiente 
para caracterizar tal requisito. E, quanto ao último referencial para a análise da matéria frente aos 
requisitos expressos na Súmula TCU 252, a unidade técnica destacou, transcrevendo excerto do 
voto condutor do Acórdão 2.993/2018-Plenário, que a singularidade do objeto “pressupõe 
complexidade e especificidade, devendo ser compreendida como uma situação diferenciada e sofisticada que exige 
grande nível de segurança, restrição e cuidado”. Nesse aspecto, “a Petrobras elenca, em síntese, a complexidade 
de atuação em causas extensas, de ritos distintos e sob demandas de repercussão e as relevâncias institucional e 
econômica”, sendo “possível identificar ser plausível a alegada relevância, para a estatal, da busca pela preservação 
do nome Petrobras contra a continuidade de efeitos assaz negativos para os negócios, captação de investimentos e 
atividades empresariais nos mercados de sua atuação e do próprio grupo empresarial estatal da qual é holding”. 
Somou-se a isso a relevante economicidade entrevista para os cofres da empresa, uma vez que os 
valores estabelecidos “por ação penal formam identificados como próximos ou similares aos já pagos pela 
entidade em avenças para a atuação em matéria penal” e, mais relevante na ótica da unidade técnica, “a 
informação de que houve sentença em 22 das 30 ações penais sob responsabilidade do escritório contratado que 
resultaram no arbitramento favorável à Petrobras de R$ 732.125.648,93 em valores indenizatórios a serem 
cobrados após o trânsito em julgado das referidas ações.” Diante do que expôs, a unidade técnica 
arrematou que o contrato firmado possui natureza singular, tem característica de serviço técnico 
especializado e o contratado possui notória especialização, atendendo, assim, os três requisitos 
exigidos para a regularidade da forma de contratação adotada, além do que não havia indícios de 
prejuízos à estatal, razões pelas quais as supostas irregularidades noticiadas na representação não 
se caracterizaram. Acolhendo os encaminhamentos da instrução, cujos fundamentos integraram 
as suas razões de decidir, o ministro relator concluiu que “presentes os requisitos caracterizadores da 
especialidade e singularidade do serviço e da notória especialização do contratado (inciso II do art. 30 da Lei 
13.303/2016), admite-se, a juízo discricionário da estatal, a contratação direta de escritório de advocacia”. 
Deste modo, seguindo o voto do relator, o colegiado conheceu da representação, para, no mérito, 
considerá-la improcedente. Acórdão 2761/2020 Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCU 
nº 402, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.1.13 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade na Inexigibilidade de Licitação. 

Contratação Direta. Contrato de Patrocínio. Seleção Pública. Hipótese de Inviabilidade 
de Concorrência não comprovada. Suspensão de Edital. Representação, com pedido 
cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Inexigibilidade de Licitação, promovida pela 
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, para a contratação de patrocínio ao Projeto 
"Prevenir: o cuidado de todos contra o Coronavírus", promovido pela O Otimista- Serviço de 
Comunicação Eireli. A realização de licitação para as contratações do Poder Público sempre vai 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2993%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=37220460-1aae-11eb-86e7-93dc4347597d
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2761%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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ser a regra e os casos de inexigibilidade de licitação são exceções, quando comprovada a 
inviabilidade de competição, com base no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 
25 da Lei nº 8.666/93. A declaração de exclusividade apresentada pelo contratado comprovou 
que é detentor do seu projeto e não a única empresa a realizar campanhas de prevenção contra a 
COVID-19. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria dos votos, 
homologou a medida cautelar concedida por meio do Despacho Singular, determinando a 
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, a imediata suspensão do procedimento referente à 
Inexigibilidade de Licitação, e, por unanimidade de votos, com notificação do gestor. Processo 
nº 09372/2020-8, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.14 Recurso de Reconsideração. Terceirização na área de tecnologia da informação. 

Irregularidades na contratação. Não comprovação dos requisitos exigidos no edital. 
Provimento parcial. Aplicação de multa. Determinação. Recurso de Reconsideração 
interposto pelo Ministério Público de Contas, impugnando a decisão proferida por esta Corte na 
Resolução nº 1974/2015, que tratou de Representação do MPC acerca de irregularidades nas 
atividades de terceirização realizadas pela SEMACE, por meio do Contrato nº 12/2010, firmado 
junto à Empresa CMC Serviços Terceirizados. Consoante registrado pela Unidade Técnica, deve 
o gestor da SEMACE responder por sua conduta ilícita de ter mantido terceirizados na áreas-fins 
da autarquia, durante toda a vigência do contrato nº 12/2010 que se encerrou apenas em 
31.05.2015." O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de 
votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso face a sua tempestividade, legitimidade e 
adequação, e, no mérito, por maioria de votos, pelo provimento parcial, reformando a decisão 
anterior, no sentido de aplicar multa e determinação à SEMACE que, em futuros procedimentos 
licitatórios para contratação de terceirizados da área de tecnologia da informação, exija curso 
médio/superior na referida área, além da devida comprovação por parte dos selecionados dos 
requisitos constantes no Edital (cursos, certificados e tempo de experiência necessário). Acórdão 
nº 1617/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.1.15 Tomada de Contas Especial. Irregularidade na licitação. Cláusulas restritivas de 
competitividade. Ausência de projeto básico. Ausência de remessa de documentação. 
Inexigibilidade de licitação. Registro atemporal do certame no SIM. Procedência parcial 
da tomada de contas especial. Irregularidade das contas. Aplicação de multa. Citação de 
débito. Tomada de Contas Especial, em virtude de supostas irregularidades pertinentes à 
realização de despesas com as festividades relacionadas ao Carnaval, no município de Aracati, no 
exercício de 2015. O Ministério Público de Contas lança mão do argumento de que a publicação 
do pregão foi de ordem parcial e que os responsáveis não se desincumbiram do dever legal de 
juntar a cópia integral do certame aos autos, conforme determinação desta Corte de Contas. 
Nesse sentido, há que se considerar as despesas realizadas – no total de R$ 155.400,00, com os 
credores F Pereira Barreto ME e M C Barbosa Eventos e Serviços – como irregulares. Portanto, 
caracterizada a ilegalidade e demonstrada a materialidade da irregularidade, a autoria do Sr. Tiago 
de Lima Sales advém do seu cargo de Gestor e Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de 
Turismo da Prefeitura Municipal de Aracati, devendo ser citado para, em 30 (trinta) dias, 
apresentar defesa ou recolher a quantia devida (art. 12, II, Lei Estadual nº. 12.509/1995). A 
Primeira Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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julgou parcialmente procedente a presente Tomada de Contas Especial, com aplicação de multa 
no valor de R$ 18.000,00, e citação, nos termos do art. 12, II, da Lei Estadual nº. 12.509/1995, 
do Sr. Tiago de Lima Sales, para que recolha o montante de R$ 155.400,00 devidamente 
atualizado, ou apresente suas razões de defesa a respeito do item 2. Das irregularidades do pregão 
presencial nº. 001/2015. Acórdão nº 1441/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível 
em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.1.16 Chamamento Público. Seleção. Motivação. A Comissão responsável pela seleção deve 

motivar e discriminar suficientemente as possíveis normas violadas, que deram causa à 
classificação do plano de trabalho como “insatisfatório”, tornando claros e objetivos os atos 
decisórios, de modo a afastar qualquer alegação de violação ao tratamento isonômico, conforme 
disposto no art. 25 da Instrução Normativa SMADS n.° 03/2018. Acesse a Decisão Cautelar. TC 
16.398/19, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.17 Edital. Termo de Referência. Definição de Índice. Formulação de Proposta. Eventuais 

omissões no Instrumento Convocatório quanto às justificativas para os quantitativos descritos 
no Termo de Referência podem acarretar problemas na formulação das propostas. Acesse a 
Decisão Cautelar.TC 5.650/18, , Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.18 Contrato. Prestação de Garantia. Validade. Prazo. A garantia prestada, nas contratações em 

que ela seja exigida, deve ter prazo que coincida com o período de execução contratual, se e 
enquanto persistir a responsabilidade pelo cumprimento do objeto. Excedido o prazo de validade 
da garantia prestada, a substituição dela deve ser providenciada pelo contratado. TC nº 2.038/15,  
Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.19 Licitação. Preços unitários. Critério de aceitabilidade. É obrigatória a divulgação do critério 

de aceitabilidade dos preços unitários para que se possa ter parâmetros de julgamento das 
propostas e inibir a ocorrência de sobrepreços, conforme previsto no art. 40, X, da Lei Federal 
n.° 8.666/93. TC nº 6.314/2013,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 34, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37 

 
1.1.20 Contrato Administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Preço. Preço unitário. 

Inexequibilidade. Termo aditivo. A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante 
a execução do contrato não é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro 
da avença, uma vez que não se insere na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida 
pelo art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993. A oferta de preço inexequível na licitação deve 
onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de aditivo contratual, em face do que 
prescreve o art. 65, § 1º, da mencionada lei. Acórdão nº 2901/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 334, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.21 Licitação. Pregão eletrônico. Lance. Inexequibilidade. Desclassificação. 
Obrigatoriedade. No modo de disputa aberto e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto 
10.024/2019), o pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa 
aberta, uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes para a etapa 
fechada (art. 33, §§ 2º e 3º, do Decreto 10.024/2019), sob risco de prejuízo à competitividade do 
certame. Acórdão nº 2920/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.22 Licitação. Habilitação de licitante. Exigência. Classificação. Sessão. É irregular a exclusão 

de licitante por não estar presente na sessão de abertura dos envelopes para habilitação ou para 
classificação de propostas. Acórdão nº 12096/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.23 Denúncia. Pregão. Mudança de Plataforma de compras. Portal com menor custo aos 
licitantes. Acesso público aos instrumentos do certame. Inexistência de violação da 
transparência pública. Pela improcedência. A parte Denunciante alegou que o ente público 
utilizava, na maioria das vezes, a plataforma BLL Compras, porém, nos últimos certames, passou 
a usar a plataforma Compras BR, que não disponibiliza a transmissão em tempo real das 
licitações. A parte Denunciada alegou que a escolha pela nova plataforma foi motivada pela 
vantagem que o portal poderia proporcionar aos licitantes, com o menor custo a ser pago por 
item arrematado no pregão. Essa vantajosidade aos licitantes teria potencial, ao menos em tese, 
para ampliar o caráter competitivo do certame. No âmbito da discricionariedade do gestor, foram 
sopesados os princípios da transparência e da competividade do certame, que são valores de igual 
importância. Concluiu-se que, embora a plataforma BLL Compras possa ser mais completa, não 
se vislumbra restrição à transparência capaz de macular o certame devido a sua troca pela 
plataforma Compras BR. Além disso, a decisão do gestor se baseou em finalidade idônea, qual 
seja, a busca de ampliação de competitividade dos certames municipais. Processo nº 107200/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87/20, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242 

 
1.1.24 Notificação. Protelação do Atendimento. Anulação. Contratação. Emergência 

Fabricada.  Conduta protelatória no atendimento às determinações desta Corte, bem como a 
anulação do certame com sucessivas contratações emergenciais podem ser consideradas 
emergência fabricada ou controlada, cabendo a respectiva penalização dos responsáveis, ante a 
essencialidade dos serviços almejados. Processo nº 217.358-3/19, Boletim de Jurisprudência 
TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.25 Serviço Público. Transporte Coletivo de Passageiros. Concessão. Permissão. Licitação. 

No que tange ao serviço público local de transporte coletivo de passageiros, o gestor municipal 
poderá optar pelo oferecimento do serviço por meio de sua estrutura administrativa – de forma 
direta, pela atuação de seus órgãos; ou indireta, com a prestação realizada por intermédio das 
entidades vinculadas à sua estrutura. A atividade pode ser disponibilizada, também, a partir da 
instituição de um regime de concessão ou permissão, sempre observando o mandamento 
constitucional de realização de licitação, na modalidade concorrência (art. 175 da CRFB/88), nos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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termos previstos na lei específica sobre o tema, qual seja, a Lei n° 8.987/95, de forma a prestigiar 
a impessoalidade e a competitividade no processo de seleção do parceiro privado. Processo nº 
217.153-6/20, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.26 Concessão. Prorrogação. Exceção da Licitação. Previsão Orçamentária. Edital de 

Licitação. A licitação é a regra vigente no ordenamento jurídico, sendo a prorrogação exceção, 
principalmente quando se tratar de concessão fixada por longo prazo, com a previsão de 
amortização de todo o investimento durante o período. Por esse motivo, suas condições devem 
ser previstas no instrumento convocatório e não apenas por ter sido o serviço executado de forma 
adequada, nos termos do artigo 6º da Lei Federal n.º 8.987/95. Processo nº 201.877-0/20, 
Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.27 Atestação. Capacidade Técnica. Qualificação. Pontuação Técnica. Limitação de Época. 

Os atestados de capacidade técnica não podem ser exigidos com limitações de época, isto é, que 
o objeto tenha sido executado em determinado período, a não ser quando a tecnologia a ser 
adotada só tenha surgido no período indicado. Este entendimento pode ser empregado à 
pontuação técnica, a fim de evitar restrição indevida à participação no processo seletivo. Processo 
nº 107.919-8/19, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.28 Declaração de Idoneidade. Fraude. Contratação. Execução. Competências Distintas. A 

declaração de inidoneidade, prevista no art. 3º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 63/90e 
no art. 114-A, inciso XVII, do Regimento Interno do TCE-RJ, não se confunde com a declaração 
de inidoneidade prevista no art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. A primeira versa sobre 
penalizar o particular que, comprovadamente, tenha praticado conduta fraudulenta em 
procedimento de contratação e a competência para aplicá-la é do Tribunal de Contas. Já a 
declaração de inidoneidade prevista na Lei Geral de Licitações tem como pressuposto a 
inexecução parcial ou total do contrato ou a prática de alguma conduta prevista no art. 88 da 
referida Lei, sendo aplicada pela Administração Pública contratante. Processo nº 116.701-2/18, 
Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 
1.1.29 Inspeção Extraordinária. Iliquidez parcial. Pagamento indevido de multas e juros sobre 

saldo devedor sujeita o responsável à devolução de valores. Impossibilidade de 
presunção de dano ao erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes quando há 
comprovação de sua destinação pública ou contratação de serviço sem comprovação da 
efetiva prestação caracteriza dano ao erário. A utilização de recursos do FUNDEF para 
pagamento de despesas que não dizem respeito ao ensino fundamental, despesas de 
exercícios anteriores e a não aplicação de 60% dos recursos do Fundo na remuneração 
dos profissionais de magistério configuram desvios de finalidade. É inadequada a 
escolha da modalidade licitatória Convite, quando definida com base no valor mensal do 
contrato, e não no valor anual, em afronta ao art. 23, inciso III, alínea “a” da Lei nº 
8.666/93. A omissão quanto à apresentação de diversos documentos requisitados pela 
equipe técnica configura afronta ao art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 121/1994. 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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Ressarcimento ao erário e aplicação de multas. Expedição de recomendação. Emissão 
de Parecer Prévio conforme Resolução nº 31/2018-TCE. A Segunda Câmara apreciou 
inspeção extraordinária realizada em Prefeitura Municipal, tendo por objeto a gestão do Prefeito 
quanto ao exercício de 2006. Inicialmente, destacou o Relator que a decisão exarada no âmbito 
julgamento do RE nº 848.826/DF, com repercussão geral, não afastaria a competência do TCE 
para o exercício de sua competência fiscalizatória e para a eventual imputação de sanções aos 
responsáveis em virtude do descumprimento da legislação pertinente à boa administração dos 
recursos públicos, vez que a tese fixada trata exclusivamente dos efeitos do julgamento das contas 
do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990. Tendo 
em vista que o processo versou sobre irregularidades, no qual o Prefeito figurou como ordenador 
das despesas, foi emitido também um parecer prévio. Restou delineado que o pagamento 
indevido de multas e juros sobre saldo devedor sujeitaria o responsável à devolução dos valores, 
incidindo a Súmula nº 21 – TCE/RN. Ademais, consignou-se que a concessão de diárias sem a 
devida comprovação da realização do deslocamento em prol do ente público importaria no dever 
de ressarcimento, conforme disposto na Súmula nº 23 – TCE/RN, bem assim que havendo a 
comprovação de frota à disposição do ente, não seria possível presumir a existência de dano ao 
erário na aquisição de combustíveis e lubrificantes, somente podendo apurar débito se subsistente 
quantidade excessiva e desproporcional desses insumos, desvio de finalidade ou sobrepreço. A 
respeito da aquisição de combustíveis, o Relator reconheceu a iliquidez meritória, com arrimo no 
artigo 76 da LCE n° 464/2012, quanto à algumas despesas. Assentou, também, o Relator, que se 
constatada a aquisição de bens (móveis, mapas escolares, cestas básicas, material de limpeza e 
materiais diversos) sem comprovação de sua destinação pública, ou contratação de serviço 
(transporte/locação de veículo) sem comprovação da efetiva prestação, restaria caracterizado 
dano ao erário, devendo ser restituídos os valores despendidos, aplicando-se assim o 
entendimento firmado por meio da Súmula nº 22 - TCE/RN. Foi consignado, ainda, que 
configuram desvios de finalidade passíveis de aplicação de multa a utilização de recursos do 
FUNDEF para pagamento de despesas que não dizem respeito ao ensino fundamental, despesas 
de exercícios anteriores, e a não aplicação de 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos 
profissionais de magistério. No ponto, o Relator divergiu do corpo técnico quanto ao valor 
apontado do dano, ante a não apresentação de alguns documentos relativos à remuneração dos 
profissionais do magistério, não sendo possível presumir a ocorrência de desvio da totalidade dos 
recursos. Já quanto à contratação de serviços de limpeza urbana, restou reconhecida à 
inadequação da modalidade licitatória Convite, vez que foi definida com base no valor mensal do 
contrato, e não anual, em afronta ao art. 23, inciso II, alínea a, da Lei n° 8.666/93. Ainda foi 
imputada multa em razão da omissão quanto à apresentação de diversos documentos requisitados 
pela equipe técnica, em afronta ao art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 121/1994, vigente à 
época. O Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pelo reconhecimento 
parcial da iliquidez meritória; além da irregularidade da matéria, nos termos do art. 78, incisos II 
e IV, da Lei Complementar Estadual nº 121/1994; e, ainda a imposição do dever de ressarcimento 
ao erário, além de aplicação de multas e expedição de recomendação ao atual Prefeito do 
município inspecionado. Ainda foi determinada a representação ao Ministério Público Estadual, 
além da emissão de parecer prévio para instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal, 
exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea `g`, da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos 
termos da Resolução nº 31/2018. Processo nº 011137/2007 – TC, Informativo de Jurisprudência 
do TCERN nº 5, disponível em: 
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1.1.30 Controle Externo. Plano de Fiscalização Anual 2014-2015. Contratação de serviços 
habituais e rotineiros sem concurso público. Incidência da Súmula nº 28/TCERN. 
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis por meio de inexigibilidade de 
licitação – art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. Contratação direta indevida. Concessão de 
diárias em benefício próprio. Ofensa à moralidade administrativa. Ausência de Controle 
Interno. Aplicações de multas. Recomendação ao atual gestor. Suspensão do 
fornecimento da certidão de adimplência.  Na 33ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara de 
Contas apreciou auditoria realizada em Câmara Municipal, em cumprimento da Decisão 
Administrativa nº 05/2013 – TC, que aprovou o Plano de Fiscalização Anual 2014-2015. No 
Relatório de Auditoria, a Comissão de Fiscalização identificou diversas irregularidades. Quanto à 
contratação de serviços de natureza permanente sem realização de concurso público (assessoria 
contábil e jurídica), observou-se nos autos que as contratações em tela tinham por objeto serviços 
de natureza ordinária e constante do órgão, ou seja, atividades que deveriam ser prestadas por 
servidores do órgão, admitidos mediante prévia realização de concurso público, na esteira do que 
preceitua o artigo 37 II, da CF, e a Sumula nº 28 do TCE/RN. No ponto, consignou-se que não 
restou comprovada a situação de emergencialidade descrita pelo gestor e o caráter temporário da 
contratação, além de que, segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Contas, os serviços 
de assessoria contábil e jurídica, quando fora das situações nas quais o concurso público é 
necessário, somente poderiam ser contratados nas hipóteses restritas em que se verificassem, 
concomitantemente, a singularidade dos serviços demandados e a notoriedade do profissional a 
ser contratado. Diante disso, entendeu o Relator pela irregularidade na contratação dos referidos 
serviços sem concurso público, mas que, com na base na jurisprudência dominante desta Corte 
de Contas, as despesas realizadas, embora dissociadas dos ditames estabelecidos em lei de 
regência, teriam sido utilizadas em prol do interesse público, de modo que não restaria 
evidenciado prejuízo material ao erário, não devendo haver a devolução do montante. Em face 
disso, entendeu-se que a irregularidade deveria ser punida apenas com multa, determinando-se a 
expedição de recomendação ao órgão em análise, para a adoção das medidas necessárias a prover 
seus serviços essenciais e permanentes mediante pessoal concursado. Assinalou-se, também, nos 
autos, a contratação irregular de empresa para fornecimento de combustíveis que, a despeito do 
caráter comum do bem, foi realizada através de inexigibilidade de licitação. Dessa forma, diante 
da não comprovação de qualquer emergencialidade local que caracterizasse a possibilidade de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, concluiu-se pela existência da irregularidade apontada, com 
a imposição de multa ao gestor responsável pela ratificação indevida da inexigibilidade da 
licitação, sendo o ordenador da despesa dela decorrente. Verificou-se também a irregularidade 
quanto à concessão de diárias em benefício do próprio ordenador de despesas, com violação ao 
principio da moralidade administrativa, insculpido no artigo 37, caput, da CF, invocando o 
Relator decisões reiteradas do TCE/RN nesse sentido. Ademais, entendeu que tal conduta do 
agente impediu o controle prévio de legalidade e legitimidade da despesa por agente público 
diverso, imputando, pois, multa ao responsável. Como derradeira irregularidade, destacou-se nos 
autos que não foi comprovado pelo órgão auditado a implementação e o efetivo funcionamento 
do sistema de controle interno, que tem previsão constitucional, além de conter reforço legislativo 
no artigo 147 da Lei Complementar nº 464/2012, bem como nas Resoluções nº 33/2012 e nº 
04/2013, vigentes para o exercício de 2013, ensejando, pois, a aplicação de multa ao gestor e a 
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suspensão do fornecimento da certidão de adimplência a ser fornecida por esta Corte de Contas 
ao órgão jurisdicionado. Processo nº 13836/2014 – TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.31 Licitação. Pregão presencial. Aquisição de passagens aéreas. Inocorrência de prescrição. 

Natureza contínua do serviço de fornecimento de passagens áreas. Possibilidade de 
prorrogação contratual. O Descumprimento no limite de 25% para acréscimos no valor 
inicial do contrato afronta o art. 65, § 1º da Lei de Licitações. É irregular a concessão de 
diárias  e de passagens sem a devida comprovação do interesse público. Efetivada citação 
válida, não se configura hipótese de arquivamento com fundamento no art. 72 da Lei 
Complementar  464/2012. Incidência da Súmula nº 34-TCE. Reprovação da matéria. 
Aplicação da multa e imposição do dever de ressarcimento ao erário. A Segunda Câmara 
analisou a contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional e 
internacional. Restou consignado que a ausência de pesquisa de preço prévia à licitação, bem 
assim, previamente às prorrogações contratuais, configura afronta às Leis n.º 8.666/1993 e n.º 
10.520/2002. No caso concreto, assentou-se que o serviço de agenciamento da emissão de 
bilhetes aéreos, tendo como critério de concorrência o menor valor da taxa de agenciamento 
(maior desconto), deveria ser precedido de pesquisa mercadológica quanto aos descontos 
praticados por agências em contratações similares, utilizando diversas fontes, de modo que tal 
pesquisa não tenha como única fonte, a pesquisa direta de preços junto a potenciais licitantes. 
Ainda destacou que devem ser mantidos outros controles ao longo da execução do contrato, para 
assegurar que no momento da emissão dos bilhetes sejam adquiridas as passagens junto às 
companhias que ofertem a condição mais vantajosa, assim como para garantir que seja aplicado 
o desconto contratado por parte da agência vencedora da licitação. Assentou, o Relator, que a 
natureza contínua do serviço de fornecimento de passagens aéreas deve ser avaliada a partir da 
real necessidade desse serviço para a Administração, no que se refere ao melhor desempenho de 
suas atividades institucionais, sendo possível a prorrogação contratual, com base no inciso II, art. 
57, da Lei 8.666/93, nas hipóteses de tais serviços serem caracterizados como de natureza 
contínua. Anotou que embora o empenho estimativo, nos termos do artigo 60, § 2º, da Lei nº 
4.320/1964, assegure a fonte de recurso para a despesa decorrente do contrato, não representa o 
valor contratual. Restou configurado o descumprimento do limite de 25% para acréscimos no 
valor inicial do contrato, quando das prorrogações contratuais, mediante Termos Aditivos, em 
afronta ao art. 65, § 1º da Lei de Licitações. Consignou-se, ademais que a concessão de diárias e 
de passagens sem a devida comprovação do interesse público configura irregularidade. Foi 
assentado, também, que efetivada citação válida, não se configura hipótese de arquivamento com 
fundamento no art. 72 da LC 464/2012, no esteio da jurisprudência firmada nesta Corte, 
cristalizada na Súmula nº 34-TCE. O Colegiado da Segunda Câmara, decidiu, à unanimidade, 
julgar pela irregularidade da matéria, com imposição do dever de ressarcimento ao gestor 
responsável, além de aplicação de multa, no percentual de 30% do valor do débito atualizado; 
bem como multa, no importe de R$ 1.000,00, para cada irregularidade apontada, com esteio no 
na Lei Complementar 121/1994 c/c art. 297, II, b, da Resolução n. 012/2000-TCE, vigentes à 
época; além de expedição de recomendação ao jurisdicionado, a fim de que possa adotar 
mecanismos eficientes de controle quanto à aquisição de passagens, notadamente quanto às 
formalidades de solicitação, justificativa e autorização para emissão de bilhetes. Processo nº 
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009789/2010 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.32 Controle Externo. Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Exercício de 2007. 

Irregularidades formais e materiais detectadas no curso da instrução. Ausência de 
assinatura do profissional de contabilidade em notas de empenho. Ausência de 
assinatura de pessoa autorização em documentos de retenção de Receitas Municipais. 
Ausência de envelopes em procedimentos licitatórios. Ausência de guia de tombamento. 
Aquisição de material sem comprovação da sua destinação específica – aplicação da 
Súmula nº 22 – TCE-RN. Contratação de serviços sem comprovação da efetiva prestação. 
Divergência entre as datas das declarações de capacidade técnica e do certame 
licitatório. Realização de despesa sem prévia licitação  - aplicação da Súmula nº 7 – 
TCERN. Concessão de diárias sem a devida comprovação da realização do 
deslocamento em prol do ente público – aplicação da Súmula 23 TCERN. Irregularidade 
da matéria. Ressarcimento ao erário. Aplicação de multas. Emissão de Parecer Prévio de 
acordo com a Resolução nº 31/2018-TC. Versaram os autos sobre a documentação 
comprobatória de despesas de Município jurisdicionado referente ao ano de 2007, constatando 
o Corpo Instrutivo da DAM diversas irregularidades. Verificou-se a ausência de assinatura de 
profissional de contabilidade em diversas notas de empenho, além da ausência de assinatura de 
pessoa autorizada nos documentos de retenção de Receitas Municipais – Fazenda Pública 
Municipal. Nesse contexto, entendeu o Relator que, especificamente em relação ao empenho, a 
irregularidade em tela poderia significar desrespeito ao devido planejamento das despesas 
públicas e à própria norma financeira. Isso porque o papel da nota de empenho seria o de 
comprovar que os créditos orçamentários concedidos pelo Poder Legislativo teriam sido 
executados adequadamente pelo Poder executivo, aduzindo que a ausência de assinatura dos 
respectivos documentos não permitiria aferir sua legitimidade, não possuindo valor probante e 
não tendo condições de atestar a sua autenticidade. Aludiu, ainda, o Relator, que caberia ao 
serviço de contabilidade subsidiar informações à autoridade competente para a prática do ato de 
pagamento, em conformidade com a disposição do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64. 
Dessa forma, concluiu o ilustre Relator que, sendo o ordenador de despesa a autoridade 
responsável pela emissão de empenho, autorização de pagamento e dispêndio de recursos (art. 
80, §1º, do Decreto-lei nº 200/67), a responsabilidade pelo cometimento desses atos irregulares 
deveria recair sobre este, razão pela qual impôs ao então gestor multa por cada um dos 
documentos viciados, na forma prevista no art. 102, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar 
Estadual nº 121/1994, vigente à época. Apurou-se, também, a ausência de envelopes em 
procedimentos licitatórios, relativamente às habilitações e propostas apresentadas em Convites 
mencionados nos autos. Em relação a esse apontamento, aduziu o Relator que, apesar de o 
responsável não ter apresentado os envelopes com os documentos de habilitação e com as 
propostas dos licitantes, não deveria haver apego ao formalismo de forma excessiva, isso porque 
a omissão da documentação não teria causado prejuízo algum à Administração Pública, não 
comprometendo a regularidade do processo de despesa, levando-se ainda em consideração que 
não haveria nos autos qualquer indício de fraudes nas licitações em apreço. Diante disso, aduziu 
o Relator que tal constatação deveria apenas ensejar a expedição de Recomendação ao atual 
Prefeito Municipal para que passasse a juntar aos processos licitatórios os envelopes de 
habilitação e proposta, a fim de que fosse viabilizada eventual fiscalização, entendimento que 
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estaria em consonância com precedentes das duas Câmaras de Contas, consubstanciados nas 
decisões proferidas nos processos nº 9201/2007 - TC (Acórdão nº 258/2018 – TC, 1ª Câmara), 
nº 7946/2007 – TC (Acórdão nº 361/2014 – TC, 1ª Câmara) e nº 11151/2007 – TC (Acórdão 
nº 112/2020 – TC, 2ª Câmara). Apontou-se, outrossim, a ausência da guia de tombamento 
referente a três veículos adquiridos através de Licitação – Tipo Pregão, fato que evidenciaria a 
falta de controle do administrador público quanto aos bens adquiridos, ressaltando que, 
conforme disposto no artigo 94, da Lei nº 4.320/64, a guia de tombamento seria instrumento 
fundamental para controle de bens integrantes do patrimônio publico da gestão do ente sob 
fiscalização. Assim, a sua ausência caracterizaria irregularidade formal hábil a ensejar a aplicação 
de sanção pecuniária. No bojo dos autos, também se destacou divergência entre o valor do 
processo referente à licitação, que teve como objeto aquisição de material de construção, e o que 
constava no respectivo contrato, somado ao Termo Aditivo realizado, ocorrendo pagamento a 
maior, sem que houvesse comprovação da destinação do material excedente. Foi destacada, ainda, 
pelo Órgão Técnico, a realização de despesa sem comprovação de destinação pública, relativa a 
fornecimento de material de construção a pessoas carentes, sem constar nos autos a relação de 
beneficiados. Assim, com base na jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, consubstanciada 
na Súmula nº 22 – TC/RN, ressaltou o Relator que a não comprovação da destinação dos bens 
atrai a presunção relativa de não aplicação dos recursos, com a consequente caracterização de 
dano ao erário e o dever de ressarcimento dos valores implicados com as despesas não 
comprovadas, razão pela qual concluiu pela condenação do responsável ao ressarcimento ao 
erário, acrescida de percentual sobre o dano, a titulo de multa, nos termos do art. 102, I, da Lei 
Orgânica do TCE/RN, vigente à época. Apurou-se também a contratação de serviço sem 
comprovação da efetiva prestação, o que impossibilitou a apreciação de sua legalidade, 
legitimidade e economicidade, acarretando a presunção de emprego irregular de verbas públicas, 
subsistindo a responsabilidade pessoal do ordenador de despesa à época, no dever de ressarcir o 
erário municipal, referente ao pagamento de serviços cujas prestações não foram comprovadas, 
além de aplicação de multa sobre o valor do débito. Quanto à declaração de capacidade técnica, 
o Corpo Instrutivo verificou divergências entre as datas das declarações de capacidade técnica e 
do certame licitatório. Sobre esse ponto, destacou o Relator que as datas anteriores da emissão 
das respectivas declarações de capacidade técnica, ainda que razoavelmente distantes do certame 
licitatório, não comprometeriam a regularidade do processo de despesa, permitindo, ao contrário, 
a verificação da aptidão da empresa para a execução do objeto da licitação, motivo pelo qual, em 
dissonância com o Corpo Técnico e com o MPjTC, entendeu ausente irregularidade a esse 
respeito. Assinalou-se, por sua vez, a realização de despesa sem prévia licitação, em afronta direta 
à Constituição federal, à Lei nº 8.666/93, bem como ao enunciado da Súmula nº 07 do TCE/RN, 
a configurar irregularidade formal, com aplicação de multa ao gestor, de acordo com o artigo 102, 
II, “b”, da LCE nº 121/1994. Por fim, apontou-se irregularidade na concessão de diárias sem 
comprovação da efetiva realização de viagens, o que impossibilitou a certificação da finalidade 
pública das despesas, ensejando o dever de ressarcimento do valor dispendido, conforme 
disposto na Súmula nº 23 desta de Corte de Contas, além de multa, nos termos do artigo 101, I, 
da LCE nº 121/1994. Assim, o Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela 
irregularidade da prestação de contas sob análise, nos termos do artigo 78, incisos I, II e IV, §3º, 
alínea "a", da Lei Complementar Estadual nº 121/94 (vigente à época), com a imposição do dever 
de ressarcimento ao erário por parte do ordenador de despesas, além da aplicação de multas pelas 
irregularidades detectadas nos autos, e pela expedição de recomendação ao então Prefeito 
Municipal para que passasse a juntar aos processos licitatórios os envelopes de habilitação e de 
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proposta, a fim de viabilizar eventuais fiscalizações, e, ao final, pela emissão de Parecer Prévio 
para instrumentalizar o julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do art. 
1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada 
pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018. 
Processo nº 4155/2007-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.33 Situação funcional. Incidência de prescrição da pretensão punitiva em relação as 

infrações ocorridas antes de 06.04.2002. Cessão irregular de servidores sem a 
formalização de convênio ou termo de acordo afronta o art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Acumulação indevida de cargos públicos. Necessidade de 
aferir a compatibilidade de horários mediante Tomada de Contas Especial. Irregular 
contratação de servidores temporários. Contratação irregular de escritório de advocacia 
por inexigibilidade de licitação. Imposição de multa. Expedição de recomendações. 
Emissão de parecer prévio.  A Segunda Câmara analisou a situação funcional no âmbito de 
Prefeitura municipal, a partir do desmembramento de processo de prestação de contas 
pertinentes ao exercício de 1998. Inicialmente, destacou, o Relator, que a decisão exarada no 
âmbito julgamento do RE nº 848.826/DF, com repercussão geral, não afastaria a competência 
do TCE para o exercício de sua competência fiscalizatória e para a eventual imputação de sanções 
aos responsáveis em virtude do descumprimento da legislação pertinente à boa administração 
dos recursos públicos, vez que a tese fixada trata exclusivamente dos efeitos do julgamento das 
contas do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990. 
Tendo em vista que o processo versou sobre irregularidades, no qual o Prefeito figurou como 
ordenador das despesas, foi emitido também um parecer prévio. O Relator verificou a incidência 
da prescrição da pretensão punitiva por esta Corte de Contas em relação às infrações ocorridas 
antes de 06.04.2002, por força do art. 170 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012. Restou 
configurada a cessão de servidores sem a formalização de convênio ou termo de acordo, em 
afronta o art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual os Municípios só contribuirão 
para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver autorização 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e convênio, acordo, ajuste ou 
congênere, conforme sua legislação. Destacou, o Relator, que a Constituição Federal veda a 
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, 
nos seguintes casos: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas (art. 37, XVI). Assentou, ademais, que para a configuração da acumulação 
indevida de cargos públicos é necessária a análise da compatibilidade de horário, na esteira da 
jurisprudência do STF e dos precedentes do Pleno do TCE/RN. Considerando que a instrução 
do feito foi conduzida para apurar a irregularidade da jornada semanal superior a 60h, e não a 
compatibilidade de horários, especificamente, e, ainda o decurso de mais de 08 (oito) anos da 
inspeção realizada, o Relator reputou necessária a verificação do efetivo cumprimento da carga 
horária. Para tanto, determinou a instauração de uma Tomada de Contas Especial pelo próprio 
jurisdicionado, para apuração da compatibilidade de horários e o efetivo cumprimento da jornada 
de trabalho pelos servidores envolvidos. Verificou-se, também, irregularidade nas contratações 
temporárias para atividades ordinárias e regulares da Administração Pública, em afronta ao art. 
37, inciso II e IX, da Constituição Federal, visto que não atenderam aos pressupostos da 
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excepcionalidade, da temporariedade e do excepcional interesse público, previstos 
constitucionalmente. Constatou-se, ainda, celebração irregular de Contrato de Prestação de 
Serviços Advocatícios sem concurso público, por meio de inexigibilidade de licitação, em situação 
que não se amolda ao permissivo legal. No ponto, assentou-se que o art. 3°-A da Lei n° 
8.906/1994 (Estatuto da OAB), incluído recentemente pela Lei n° 14.039/2020 não alcança o 
entendimento firmado na Súmula n° 28 – TCE, uma vez que subsiste a exigência de que os 
serviços habituais sejam prestados por servidores aprovados em concurso público, sendo que 
apenas os serviços advocatícios excepcionais poderão ser prestados por quem não integra o 
quadro de pessoal do ente público, hipótese na qual poderá haver contratação por inexigibilidade 
de licitação. O Colegiado da Segunda Câmara, decidiu, à unanimidade, julgar pelo 
reconhecimento da incidência da prescrição decenal como matéria prejudicial de mérito, em 
relação às infrações ocorridas antes de 06.04.2002; além da irregularidade da matéria relativa à 
situação funcional da Prefeitura, com aplicação de multa; com base na lei de regência à época, 
para cada irregularidade verificada; além de expedição de recomendações ao jurisdicionado. Foi 
determinado ainda à Prefeitura em referência que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realizasse 
Tomada de Contas Especial, a cargo do competente órgão de controle interno, para apurar a 
compatibilidade de horários e o efetivo cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores 
envolvidos; além da emissão de Parecer Prévio, para instrumentalizar o julgamento pela Câmara 
Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea `g`, da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 
2010, nos termos da Resolução nº 31/2018. Processo nº 014900/1999 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.1.34 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 
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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, Informativo de Jurisprudência 
do TCMGO nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.35 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. 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 
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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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO 
nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.36 Conversão em TC por irregularidades na contratação de assessoria jurídica para serviços 

não singulares e para fiscalização e lançamento de ITR. 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 ICMSEcológico 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
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https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.37 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 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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.38 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 
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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 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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.39 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 
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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 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, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 

 
1.1.40 Consulta. Câmara Municipal. Contratos. Cooperativa de Crédito. Pagamento de salário, 

benefícios previdenciários e despesas. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava acerca da possibilidade de contratar 
cooperativa de crédito para atender às disponibilidades de caixa, pagamentos de despesas, bem 
como os salários e benefícios previdenciários dos servidores do Legislativo Municipal, com o 
encaminhamento do Prejulgado 2213.  Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pescaria Brava ao TCE/SC “sobre a possibilidade de contratação de 
Cooperativa de Crédito – SICOOB, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, com 
a finalidade de abertura e manutenção de Conta Corrente para atender às disponibilidades de 
caixa, pagamentos de despesas, bem como os salários e benefícios previdenciários dos servidores 
desta Casa Legislativa Municipal. Cabe ressaltar, Nobre Conselheiro, que a mencionada 
Cooperativa de Crédito é a única Instituição Financeira com unidade estabelecida no território 
de Pescaria Brava/SC, sendo que as instituições financeiras oficiais possuem agências apenas nos 
municípios vizinhos, o que dificulta as transações e, principalmente, o pagamento de salário dos 
servidores”.  Inicialmente, o Relator destacou que “a regra é a contratação de instituições 
financeiras oficiais (item 1 do Prejulgado), admitidas excepcionalmente as cooperativas de 
crédito, se ‘autorizada[s] pelo Banco Central do Brasil (Lei n. 4.595/1964) com atuação no 
território município, desde que observadas as normas da Lei Complementar n. 130/2009, com 
as alterações da Lei Complementar n. 161/2018, e o regramento específico do Conselho 
Monetário Nacional, notadamente a Resolução n. 4.659/2018’ (item 2 do Prejulgado)”.  
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Completou que “também como exceção, é permitida a contratação de cooperativa de crédito 
para os serviços ‘(…) de pagamentos de despesas do município e de seus órgãos e entidades, 
incluídos os salários e benefícios previdenciários aos servidores públicos, bem como o 
recebimento de tributos e outras receitas (…)’, mediante processo licitatório”.  Por fim, ponderou 
que “a remessa do Prejulgado ao Consulente, delineando que tal não significa manifestação desta 
Corte de Contas sobre a autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil, tampouco 
a regularidade de uma cooperativa de crédito diante do Sistema Financeiro Nacional (SFN)”, e 
reforçou “ser imprescindível processo licitatório caso exista (…) mais de uma instituição em 
condições de prestar o serviço no território do município (…)”. @CON-20/00134836, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 

1.1.41 Consulta. Município. Parcerias. Fundamento. Lei do Marco Regulatório. Ano eleitoral. 
Ausência de vedação. O TCE/SC revogou o Prejulgado nº 2156 e reformou o Prejulgado 2188 
para responder a questionamento referente à possibilidade de o Município operacionalizar as 
parcerias firmadas com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco Regulatório), levando 
em consideração tratar-se de ano eleitoral. Trata-se de Consulta formulada Prefeito Municipal de 
Criciúma, elaborada nos seguintes termos: "Tendo em vista as eleições municipais previstas para 
outubro de 2020, questiona-se: a) É possível que o Município venha a repassar valores de 
subvenções autorizadas em leis municipais publicadas no ano anterior (2019), ainda que não 
tenham sido empenhadas pela Fazenda? b) É possível que o Município venha a repassar valores 
de subvenções autorizadas em leis publicadas no ano anterior (2019), uma vez que o empenho 
foi realizado no mesmo ano (2019), mas ainda não repassado? c) É permitido ao Município, em 
ano eleitoral, realizar novas parcerias com base na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco 
Regulatório)? d) Referente às parcerias firmadas com base na Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco 
Regulatório), já em andamento no ano eleitoral, os repasses poderão ser efetuados normalmente? 
e) Está autorizado ao Poder Executivo municipal a repassar verbas públicas para entidade visando 
o custeio de práticas de desporto profissional?"  O Relator explicou que "a legislação eleitoral 
estabelece, para o ano em que se realizar a eleição, a proibição da distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa (art. 73, § 10, Lei Federal n. 
9.504/97 – Lei Geral das Eleições)". O Relator também ressaltou que: "a Lei do Marco 
Regulatório (Lei Federal nº 13.019/14) institui normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação". Neste sentido, de acordo 
com o Relator, "a Área Técnica destaca que a legislação eleitoral não veda o estabelecimento de 
parcerias com organizações da sociedade civil em período eleitoral, sendo vedado, contudo, o 
estabelecimento de parcerias que possam ensejar qualquer tipo de benefício ou exploração 
político-eleitoral por agente ou partido político, assim como plano de trabalho que contenha 
previsão de distribuição gratuita de bens ou valores, independentemente de terem sido 
estabelecidas no ano eleitoral ou anterior. Em especial, com relação ao questionamento acerca 
do repasse de auxílios financeiros às entidades desportivas, os técnicos alertam que as subvenções 
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sociais se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa. Assim, a possibilidade do repasse se restringe às entidades desportivas não 
profissionais, já que as entidades desportivas profissionais não estão voltadas à prestação de 
serviços essenciais de assistência social, médica e educacional (art. 12, § 3º, I, c/c art. 16, Lei 
Federal nº 4.320/1964 e Prejulgado nº 236 deste TCE)". @CON-20/00051469, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.1.42 Recurso de Reconsideração. Fundação Cultural. Contratações. Serviços. Compras. 

Natureza jurídica. Fundação vinculada. Uso da estrutura. Pessoas jurídicas distintas. 
Procedente. O TCE/SC deu provimento a recurso interposto pela Fundação Cultural 
BADESC, e modificou a decisão que determinou “a devolução dos valores referentes a contratos 
que tinham como objeto a realização concomitante de serviços na Sede do BADESC e na sede 
da Fundação Cultural BADESC, contrariando os princípios da legalidade e eficiência, previstos 
no caput do art. 37 e 70, da Constituição Federal e arts. 153 e 145, da Lei n. 6.404/76, tendo em 
vista tratarem-se de pessoas jurídicas distintas [...]”. Determinou à Fundação Cultural BADESC 
na decisão deste recurso que considere os valores pagos pelo BADESC em contratações que 
tenham como objeto a compra de produtos ou a prestação de serviços em benefício da Fundação 
Cultural BADESC, na apuração do limite previsto no art. 2º, inciso III, da Lei Estadual nº 
13.438/2005, de modo a não o exceder: “art. 2º É vedado à Fundação Cultural BADESC; III - 
despender mais de 40% (quarenta por cento) de seu orçamento anual em atividades 
administrativas, incluindo salários, honorários e despesas com instalações físicas”. Trata-se de 
Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Cultural BADESC, no qual o Relator 
fundamentou o voto com a seguinte explicação: “as fundações são pessoas jurídicas oriundas de 
um patrimônio preordenado com um fim social, ou seja, é preciso que haja um instituidor, o fim 
social e, para diferenciar de sociedades comerciais, que também não haja fins lucrativos”.  Assim 
sendo, “quando o instituidor é de origem da iniciativa privada, tem-se as fundações privadas; 
quando o Estado for o instituidor, tem-se as fundações públicas. As fundações públicas são 
divididas em fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. É 
nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando proferiu a decisão no RE 
nº 101.126/84 (Rel. Min. Moreira Alves), de onde se extrai o seguinte trecho do acórdão: ‘nem 
toda fundação instituição pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, 
instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime 
administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são fundações de direito 
público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero 
autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o § 2º do art. 99 da Constituição Federal’ ”. 
Portanto, concluiu o Relator sobre as diferenças dentro das categorias fundações públicas, “pelas 
características mencionadas, as fundações públicas de direito público são espécie de autarquia, e 
as fundações públicas de direito privado possuem personalidade jurídica de direito privado”. 
Assim sendo, complementou o Relator, “é nesse sentido que dispõe o art. 37, XIX da 
Constituição Federal quando diz que ‘somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e da fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação’. Não por outra 
razão, a Lei nº 13.438/2005, alterada pela lei nº 14279/2008 autorizou a criação da Fundação 
Cultural BADESC, fundação pública de direito privado, vinculada à Agência de Fomento do 
Estado de Santa Catarina. Feita essa contextualização, não há outro entendimento que não o 
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reconhecimento da competência deste Tribunal de Contas para a análise da presente matéria, 
inclusive com amparo na Constituição Estadual, art. 59, que estabelece o controle externo, a 
cargo da Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete julgar as 
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração 
direta e indireta”. Quando à análise de mérito, o Relator entendeu que vislumbra razão ao 
Recorrente, pois “a natureza jurídica da Fundação em questão, sobretudo diante do vínculo ao 
BADESC, é, deveras, eficiente que se utilize da estrutura já existente nesta, ao invés de criar uma 
estrutura própria. O Corpo Instrutivo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, 
ponderou ainda que a compra de produtos ou a contratação de prestadores de serviços pelo 
BADESC em benefício da Fundação não representa, de per si burla ao art. 2º, I e art. 4º, X, da 
Lei Estadual nº 13.438/2005, desde que os valores respeitem os limites de gastos com despesas 
administrativas da fundação (40% do seu orçamento anual em atividades administrativas) e 
limites de repasse efetuados pelo BADESC, na razão de até 6% do lucro líquido apurado mensal, 
trimestral e anual”. @REC-18/00762566, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.1.43 Consulta. Reforma de Prejulgado. Processo Licitatório. Compras de materiais. Multas de 

trânsito. Polícia Militar. Convênio. Utilização exclusiva.  O TCE/SC reformou o Prejulgado 
1459 em ação conjunta com as propostas apresentadas no Processo @CON-19/00883624 e 
@CON-19/00188527 para incluir novo item com a seguinte redação: "Os municípios podem 
realizar, mediante processo licitatório, compra de materiais para policiamento de trânsito, 
inclusive com destinação para a Polícia Militar, desde que o convênio entre as partes envolvidas 
na gestão dos recursos de multas de trânsito admita essa possibilidade, que se respeite a definição 
estabelecida no art. 320 do CTB c/c o art.10 da Resolução n. 638, de 30 de novembro de 2016, 
do CONTRAN e que o pagamento dessa despesa possa ser identificado como associado 
exclusivamente ao policiamento de trânsito". Trata-se de consulta realizada pela Prefeita 
Municipal de Arabutã com o seguinte questionamento: "há Municípios que possuem convênio 
de trânsito firmado com a Polícia Militar, que faz as vezes de agente de trânsito, havendo 
repartição da receita arrecadada com as multas. Os municípios convenentes gerenciam o fundo, 
inclusive a cota pertencente a Polícia, pois esta última não possui personalidade jurídica própria. 
Neste caso, questiona-se:  apesar do Prejulgado 1487 deste tribunal, é possível que o Município, 
com requisição e especificação da Polícia, licite a compra de fardamento com a cota de 
arrecadação de multas pertencentes a PM, a título de despesas com uniformes que serão utilizadas 
no exercício da atividade de policiamento e fiscalização de trânsito?"  A Relatora informou que 
há "a possibilidade dos municípios que possuem convênio com a Polícia Militar (PM) para a 
fiscalização de trânsito, cuja possibilidade está prevista na Lei que instituiu o Código Brasileiro 
de Trânsito (CTB) e regulamentação correlata, realizarem, mediante requisição e especificação da 
PM, licitação para a compra de fardamento com a cota de recursos pertencente à Polícia Militar, 
em razão desta última não possuir personalidade jurídica própria. À luz dos prejulgados desta 
Casa que tangenciam o tema ora tratado, destacados pela Coordenadoria de Jurisprudência na 
Informação n. SEG-4230/2019, é preciso, primeiramente, ressaltar que o Prejulgado n. 1487, 
mencionado expressamente pela consulente, foi revogado recentemente pela Decisão n. 1100, 
proferida em 25/11/2019, nos autos do processo n. CON-19/00188527, relatado pelo 
Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca". A Relatora ressaltou que "o Prejulgado n. 1487 
foi revogado não apenas porque se assentava sobre pressupostos equivocados e por tratar de 
aspecto adstrito à esfera de discricionariedade do administrador, conforme destacado pelo 
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Relator daqueles autos, mas também porque apresentava conflito com a jurisprudência deste 
Tribunal concretizada no Prejulgado n. 2108 [...]". Desta feita, a Relatora explicou que "com a 
revogação do Prejulgado n. 1487 e reforma do Prejulgado n. 2108, não restam dúvidas no 
entendimento deste Tribunal sobre a possibilidade do estabelecimento de convênio entre 
entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito, visando a melhor utilização dos recursos 
humanos e materiais empreendidos no cumprimento desse serviço público, respeitados os limites 
impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas Resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN)". Contudo, a Relatora salientou que "entre os limites impostos pelas 
normas de trânsito, segundo o art. 6 do Prejulgado n. 2108 citado acima, a aplicação da receita 
arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deve atender o disposto no art. 320 do Código 
de Trânsito Brasileiro que impõe exclusividade da sua aplicação em sinalização, engenharia de 
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito" e que as Resoluções do 
CONTRAN n. 638/2016 e 660/2017 regulamentam o art. 320 do CTN, ao especificar e definir 
as despesas que poderão ser realizadas por meio da receita arrecadada com a cobrança das multas 
de trânsito, inseridas no contexto de "sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, 
fiscalização e educação de trânsito". A Relatora informou que no caso da Resolução do 
CONTRAN n. 638/2016, especificamente o seu art. 10, II, fica estabelecido que os “materiais e 
equipamentos para policiamento são considerados elementos de despesas com policiamento e 
fiscalização passíveis de receber aplicação das receitas de multas de trânsito". Assim sendo, 
retomando a dúvida posta pela Consulente, para a Relatora, "por mais que se possa argumentar 
que a aquisição de fardamento para a PM se enquadre na definição desse item da resolução do 
CONTRAN, sua viabilidade estaria associada à possibilidade de destinar esse fardamento 
exclusivamente ao policiamento de trânsito". Por fim, de acordo com a Relatora, "uma vez que 
em Santa Catarina não existe destacamento de policiamento de trânsito urbano, isto é, o mesmo 
policial que faz o patrulhamento regular e ostensivo também atua na fiscalização do trânsito, me 
alio ao entendimento da área técnica, ratificado pelo MPC, de que a compra de fardamento deve 
ser realizada com outras fontes de recursos. De outro modo, é possível que os municípios 
realizem compra de materiais para policiamento de trânsito, inclusive com destinação para a 
Polícia Militar, desde que o convênio entre as partes envolvidas na gestão dos recursos de multas 
de trânsito admita essa possibilidade, que seja respeitada a definição estabelecida no art. 320 do 
CTB c/c o art. 10 da Resolução n. 638, de 30 de novembro de 2016, do CONTRAN e que o 
pagamento dessa despesa possa ser identificado como associado exclusivamente ao policiamento 
de trânsito". @CON- 20/00043440, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
1.1.44 A constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato não 

é motivo, por si só, para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, uma vez 
que não se insere na álea econômica extraordinária e extracontratual exigida pelo art. 65, 
inciso II, da alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. A oferta de preço inexequível na licitação 
deve onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de aditivo contratual, em face 
do que prescreve o art. 65, § 1º, da mencionada lei. Por ocasião da apreciação do relatório da 
auditoria realizada para avaliar a regularidade das obras da Usina Hidroelétrica São Domingos, 
localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, foi determinada, por meio do Acórdão 852/2016-
TCU-Plenário, a instauração de tomada de contas especial, em razão de indícios de 
superfaturamento no segundo termo de aditamento ao contrato celebrado pela Eletrosul, em 
regime de empreitada integral, que tinha por objeto o fornecimento de todos os serviços, bens e 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000043440
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A852%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=538e37f0-25c0-11eb-8886-db0a027d11f4
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A852%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=538e37f0-25c0-11eb-8886-db0a027d11f4
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materiais para a implantação da referida usina. Realizada a citação solidária dos responsáveis, eles 
apresentaram alegações de defesa, as quais foram parcialmente acolhidas pela unidade técnica, 
reduzindo-se o valor do dano apurado. Em seu voto, não obstante acolher, em essência, as 
considerações da unidade técnica, o relator registrou discordância quanto à parcela do débito 
relativa ao transporte de areia incluído no preço unitário do concreto sem cimento. Frisou, 
preliminarmente, que “nas etapas processuais anteriores foi apurado que houve determinação da Eletrosul para 
que o concreto fabricado com o agregado de São Domingos fosse feito com areia natural, diferentemente do que 
estava previsto no contrato original. Dessa forma, considerando que a jazida mais próxima para o referido insumo 
estava no município de Três Lagoas (aproximadamente 220 km distante das obras, sendo 175 km em rodovia 
pavimentada e 45 km em rodovia não pavimentada), foi necessário incluir o transporte desse material na 
composição do serviço”. Portanto, segundo ele, “não se discute a pertinência, ou não, da realização desse ajuste, 
visto que setrata de alteração qualitativa no objeto licitado, prevista no art. 65, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 
8.666/1993, aplicável à companhia estatal à época da execução do contrato ora em análise”. Porém, fora 
impugnado o preço do mencionado transporte, no valor de R$ 59,00/m³, pois já havia, na 
planilha contratual originalmente contratada, previsão de transporte de areia natural do município 
de Três Lagoas/MS para o canteiro de obras, no valor de R$ 25,67/m³. O relator ressaltou que 
a unidade técnica acolheu o argumento de que o preço ofertado na licitação (R$ 25,67/m3) seria 
inexequível, propondo utilizar como parâmetro o valor referencial de R$ 57,60/m3, com base nos 
parâmetros do Sistema Sicro-2, de maio/2009. A aplicação do novo parâmetro, de R$ 57,60/m3, 
resultaria na redução do superfaturamento observado no item, obtido em todos os serviços que 
utilizaram em sua composição o transporte de areia natural. Para o relator, no entanto, o exame 
procedido pela unidade instrutiva não observou o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, que estabelece 
a obrigação de o contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% do valor inicial 
atualizado do contrato. Para ele, o transporte de areia não era um serviço novo, como alegado 
pelos responsáveis, não sendo aplicável o disposto no art. 65, § 3º, do mesmo diploma legal. O 
relator deixou assente que somente um aditivo fundamentado no art. 65, inciso II, alínea “d”, da 
Lei 8.666/1993 poderia amparar a alteração do preço do serviço contratado, ou seja, seria 
necessária a demonstração de alguma das hipóteses que autorizam o reequilíbrio econômico-
financeiro do ajuste, a saber: fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. Segundo o relator, “ainda que se considere que o preço ofertado para o transporte de areia 
(R$ 25,67/m³) era inexequível, conforme alegado pelos responsáveis, tal fato não se presta para motivar a elevação 
do preço do serviço”, isso porque “a oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o 
contratado, não se admitindo a elevação do valor ofertado em virtude do descuido da licitante na elaboração de sua 
proposta de preços”. Propôs então a rejeição das alegações de defesa dos responsáveis em relação a 
essa parcela do débito, no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 2901/2020 
Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.45  É irregular a contratação de empresa detentora da patente de determinado medicamento 
por inexigibilidade de licitação caso haja outras empresas por ela autorizadas à 
comercialização do produto, pois evidente a viabilidade de competição. Ao apreciar 
representação que apontava irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde, de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2901%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2901%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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medicamento para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla, objetivando atender à 
demanda do SUS por um período estimado de doze meses, o Tribunal decidiu, por meio do 
Acórdão 1104/2020-TCU-Plenário, determinar ao órgão que “não mais adquira o medicamento 
fingolimode por inexigibilidade de licitação, consoante verificado nos Contratos 24 e 36/2020, por infringência ao 
disposto no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/1993, uma vez que não restou comprovada a inviabilidade da 
competição, diante da existência no mercado de empresas distribuidoras autorizadas pelo próprio fabricante a 
fornecer o mesmo medicamento”. Mais especificamente, em razão da existência de diversas empresas 
distribuidoras aptas a fornecer o aludido medicamento, o colegiado concluiu que seria viável a 
realização de licitação, não estando, pois, presentes os requisitos previstos no art. 25 da Lei 
8.666/1993 para a contratação direta. Inconformada, a empresa detentora da patente do 
medicamento interpôs pedido de reexame, argumentando, em síntese, que, a despeito da 
existência de distribuidoras por ela autorizadas, “a realidade fática justifica a compra do medicamento via 
inexigibilidade de licitação, pois as distribuidoras praticam um preço superior” ao dela, uma vez que “incluem 
no preço um percentual de lucro e os seus custos de logística”. Em seu voto, o relator destacou 
preliminarmente que, a teor do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, somente em situações 
excepcionais, devidamente previstas na legislação, é permitida a realização de contratações pelo 
setor público sem prévia licitação. Nesse contexto, consignou que o art. 25 da Lei 8.666/1993 
estabelece ser inexigível a licitação apenas quando houver inviabilidade de competição, 
destacando precedente jurisprudencial do TCU, segundo o qual é “possível que laboratório 
farmacêutico conceda a determinada empresa representação exclusiva pontual de seus medicamentos (com período, 
local e objeto determinados), circunstância que justifica a inexigibilidade de licitação para a aquisição dos produtos 
distribuídos pela representante”. Na situação dos autos, entretanto, “o que se verifica é que o laboratório não 
concedeu a exclusividade de comercialização a nenhum fornecedor”. Ao contrário, “a própria recorrente afirmou 
nos autos que possui distribuidoras aptas a comercializar o medicamento”. Quanto ao argumento de que as 
distribuidoras autorizadas não teriam condições de competir com a recorrente em licitações 
envolvendo grandes quantidades de medicamentos, o relator ponderou que “se trata de questão a 
ser resolvida no bojo de cada processo licitatório. Ou seja, é mediante esse processo competitivo que se terá condições 
de avaliar a melhor proposta para a administração pública, não cabendo antever resultados para se justificar a 
não realização de licitação”. Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu 
negar provimento ao recurso. Acórdão 2950/2020 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos do TCU nº 403, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.1.46 No modo de disputa aberto e fechado (art. 31, inciso II, do Decreto 10.024/2019), o 

pregoeiro deve desclassificar lances manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta, 
uma vez que estes não podem servir de parâmetro à convocação de licitantes para etapa 
fechada (art. 33, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 10.024/2019, sob risco de prejuízo à 
competitividade do certame.  Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico 65/2020, realizado pela Câmara dos Deputados, com modo 
de disputa de lances aberto e fechado, cujo objeto era a “prestação de serviços continuados, por alocação 
de postos de trabalho, na área de manutenção de instalações elétricas e hidrossanitárias, incluindo, sob demanda, 
fornecimento de materiais e prestação de serviços”, pelo período de doze meses, com valor estimado em 
R$ 13.769.749,21. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a não desclassificação, 
pelo pregoeiro, do “lance manifestamente inexequível, de R$ 13.014,97, (...) tal como procedeu outras três 
vezes em que foram apresentados lances próximos a esse valor, dado o que estabeleciam as cláusulas 7.10 e 10.2 
do edital do certame, o que reduziu o universo de licitantes aptas a participar da etapa de lances fechados da 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1104%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=e5126e90-2b5f-11eb-996a-71ea623071e4
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2950%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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licitação, em possível prejuízo da proposta mais vantajosa no certame”. Realizada a oitiva prévia, a unidade 
jurisdicionada assim se manifestou em essência: a) “os lances inexequíveis não foram excluídos da disputa 
por inércia ou vontade do pregoeiro. Na dinâmica dos pregões, determinadas ações não dependem da vontade do 
aludido profissional ou dos licitantes. É o caso, por exemplo, do encerramento dos lances na etapa aberta”; b) “em 
razão de atraso do sistema em atualizar a tela do pregoeiro ou por qualquer outro motivo técnico, não foi possível 
ao pregoeiro identificar que a licitante havia ofertado, num intervalo de 4 minutos, por mais três ocasiões, lances 
inexequíveis”; c) “a não exclusão dos lances inexequíveis não resultou em qualquer prejuízo à competitividade do 
certame”; d) “os descontos obtidos na licitação foram consideráveis”. Em sua instrução, a unidade técnica 
destacou preliminarmente que “no modo de disputa aberto e fechado, previsto no art. 31, inciso II, do Decreto 
10.024/2019, o pregoeiro pode intervir quando, por exemplo, verifica que há lances inexequíveis (art. 28 do 
Decreto 10.024/2019)”, e que “a situação fática observada já impunha o dever de cuidado objetivo por parte 
do pregoeiro, já que mesmo com as seguidas desclassificações, a empresa insistia em apresentar lances obviamente 
inexequíveis”, sendo que o “último lance, de R$ 13.014,97, acabou parametrizando a convocação para a etapa 
fechada do certame, conforme determina o § 3º do art. 33 do Decreto 10.024/2019”. Considerando que a 
etapa fechada se iniciou dez minutos depois do lance inexequível, a unidade técnica ponderou 
que esse tempo seria “razoável para a percepção por parte do pregoeiro de que havia um lance de valor muito 
baixo inserido na disputa, mesmo considerando que exista um delay entre a informação dos valores e sua 
visualização (que dura segundos, diga-se)”. Essa situação, consoante a unidade instrutiva, afastaria os 
argumentos de que a conduta do pregoeiro fora adequada e de que não houvera prejuízo à 
competitividade, mas não seria suficiente, segundo ela, para que se determinasse a anulação do 
certame. A seu ver, as propostas apresentadas na etapa fechada poderiam ser consideradas 
satisfatórias, já que apresentaram bom desconto com relação ao valor estimado para um objeto 
que é bastante competitivo (terceirização de serviços), além do que o certame contou com a 
participação de vinte e duas empresas. Destarte, o erro imputável ao pregoeiro poderia ser 
entendido como escusável. Ao anuir às considerações da unidade técnica, o relator enfatizou que 
o lance inexequível acabou parametrizando a convocação para a etapa seguinte e afastando 
algumas empresas da disputa, razão por que deveria ter sido desclassificado. Todavia, tal erro não 
seria suficiente para a anulação do certame, sobretudo porque “as propostas apresentaram desconto 
razoável em relação ao valor estimado (maior que 12%) e que não há como afirmar que a presença de outras 
empresas teria redundado em preço menor ou em outra empresa vencedora, ou seja, não há certeza da ocorrência de 
prejuízo à administração ou a alguma empresa específica”. Assim sendo, nos termos da proposta do 
relator, o Plenário decidiu considerar parcialmente procedente a representação, sem prejuízo de 
dar ciência à Câmara dos Deputados sobre a seguinte impropriedade identificada no certame, 
com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: “ausência de desclassificação de lances 
manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta de disputa do pregão, todos oferecidos pela mesma empresa, o 
último dos quais serviu de parâmetro para convocação de licitantes para a etapa fechada da disputa, o que poderia 
ter redundado em prejuízos à competitividade do certame”. Acórdão 2920/2020 Plenário, Informativo 
de Licitações e Contratos do TCU nº 403, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 
1.1.47 Durante o estado de calamidade reconhecido por meio do Decreto Legislativo nº 06/20, 

a Administração Pública somente poderá promover o pagamento antecipado nas 
licitações e nos contratos caso demonstre, motivadamente, estarem presentes os 
pressupostos e critérios fixados na Lei nº 14.065/20, devendo ser adotadas as cautelas 
aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual. Trata-se de Consulta formulada por 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2920%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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controlador interno de município, nos seguintes termos: “É possível antecipação de parcelas de 
contrato de prestação continuada, realizado com o Poder Público, sem previsão no instrumento 
ou edital de licitação, durante o período de calamidade pública? É suficiente aditivo contratual?; 
Não havendo previsão contratual para a antecipação de parcelas, faz-se necessária autorização 
legislativa, em decorrência da pandemia?” Admitida a Consulta, o relator, conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, ressaltou, de início, que a regra geral a ser seguida pelo Poder Público está contida 
no caput do art. 62 da Lei n. 4.320/64, que preceitua que “o pagamento da despesa só será 
efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”. Desse modo, afirmou que a liquidação 
da despesa realiza-se por intermédio da verificação da entrega do material ou da prestação efetiva 
do serviço (art. 63, § 2º, III, da Lei n. 4.320/64), de modo que, em regra, o pagamento deve ser 
realizado após o recebimento do objeto do contrato. Ponderou, contudo, que tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência das cortes de contas possuem entendimento consolidado acerca da 
possibilidade de a Administração, em algumas situações, antecipar o pagamento, a exemplo da 
resposta deste Tribunal à Consulta n. 788114, em 01/07/09, no sentido de que a antecipação de 
parcela do pagamento é possível desde que redunde em desconto no valor a ser despendido pela 
Administração, esteja prevista no instrumento convocatório e no termo de contrato e seja 
acompanhada de prestação de garantia pelo contratado. Nessa mesma linha, citou trecho 
do Acórdão n. 2.856/19 do Tribunal de Contas da União, no qual a antecipação do pagamento, 
de forma excepcional, também restou condicionada à previsão no ato convocatório; existência 
de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida; e o 
estabelecimento de garantias específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos 
inerentes à operação. Salientou que tal entendimento derivou de construção doutrinária e 
jurisprudencial, não decorrendo diretamente de regramento positivado em lei. Não obstante, 
recentemente, considerando a grave e premente necessidade dos entes federativos diante do 
cenário provocado pela pandemia da Covid-19, foi editada a Lei 14.065/20, que prevê, em seu 
art. 1º, II, “a” e “b”, a possibilidade de antecipação de pagamento por parte da Administração, 
desde que represente condição indispensável para obtenção do bem ou para assegurar a prestação 
do serviço; ou propicie significativa economia de recursos. Acrescentou, ainda, que o § 2º do 
aludido dispositivo, na esteira do que a jurisprudência já afirmava, exige que a Administração 
estipule cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual. A respeito do ponto no 
qual o consulente indaga se, durante a pandemia da Covid-19, poderá, por meio de aditamento 
contratual, antecipar o pagamento de despesas decorrentes de contratos precedidos de editais 
cujas cláusulas não previram tal possibilidade, alteou que a Lei 14.065/20 instituiu requisito já 
exigido pela jurisprudência, estatuindo, em seu art. 1º, § 1º, I, que o pagamento antecipado deva 
ter previsão em edital (quando a contratação foi precedida de procedimento licitatório) ou em 
instrumento formal de adjudicação direta (em caso de dispensa ou de inexigibilidade de licitação). 
Noutra hipótese, não considerou haver vantagem à Administração Pública ofertar tal benesse 
durante a execução do contrato, tratando-se de ajuste já em andamento, em que a contratada já 
tenha se comprometido em fornecer o bem, prestar o serviço ou executar a obra sem a previsão 
do adiantamento. Ademais, lembrou que o art. 65, II, “c”, da Lei n. 8.666/93, veda expressamente 
a alteração de contrato para que seja prevista a antecipação do pagamento, sem que haja a 
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço pela 
contratada. Observou que o consulente restringiu sua questão aos contratos de execução de 
serviços contínuos, mas que a Lei 14.065/20 não faz tal diferenciação quanto ao objeto 
contratual, sendo que a única exceção à regra está prevista em seu art. 1º, § 3º, o qual veda o 
pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/788114
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2856%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520?uuid=1ec3a260-1eba-11eb-a439-6dd81d19d816
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
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dedicação exclusiva de mão de obra. Por fim, no que tange à possibilidade de que lei autorize a 
antecipação de pagamentos em contratos que não contam com essa previsão, em razão da 
pandemia da Covid-19, o relator destacou que não é permitido ao ente subnacional, por meio de 
lei local, criar critérios normativos incompatíveis com aqueles fixados pela União, quanto ao 
pagamento antecipado nos contratos com a Administração pública, tendo em vista que o art. 22, 
XXVII, da Constituição da República fixa a competência privativa da União para legislar sobre 
normas gerais de licitação e contratação, e que essa competência foi exercida, quanto à matéria 
ora em análise, por meio da edição da Lei n. 8.666/93 e da Lei 14.065/20. Isso posto, o Tribunal 
Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1) não é possível 
alterar contrato firmado com a Administração Pública para inserir dispositivo prevendo o 
pagamento antecipado, se a contratação não tiver sido precedida de edital ou de instrumento 
formal de adjudicação direta que tenha previsto tal condição, nos termos do art. 1º, § 1º, I, da Lei 
14.065/20, e do art. 65, II, “c”, da Lei n. 8.666/93; 2) não é permitido ao ente subnacional, por 
meio de lei local, criar critérios normativos incompatíveis com aqueles fixados pela União, quanto 
ao pagamento antecipado nos contratos celebrados com a Administração Pública, em decorrência 
da competência privativa fixada pelo art. 22, XXVII, da CR/88; 3) a Administração Pública, 
durante o estado de calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo n. 06/20, somente poderá promover o pagamento antecipado nas licitações e nos 
contratos caso demonstre, motivadamente, estarem presentes os pressupostos e critérios fixados 
na Lei 14.065/20, devendo ser adotadas as cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento 
contratual. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1092369, Informativo 
de Jurisprudência do TCEMG nº 220, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
1.1.48 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Fornecedor exclusivo. Medicamento. 

Representante comercial. É irregular a contratação de empresa detentora da patente de 
determinado medicamento por inexigibilidade de licitação caso haja outras empresas por ela 
autorizadas à comercialização do produto, pois evidente a viabilidade de competição. Acórdão 
nº 2950/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 
1.1.49 Reponsabilidade. Declaração de idoneidade. Inaplicabilidade. Execução de contrato. A 

declaração de inidoneidade com base no art. 46 da Lei 8.443/1992 somente é cabível quando há 
comprovação de fraude à licitação, não sendo aplicável quando a irregularidade está relacionada 
à execução do contrato. Acórdão nº 12357/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.50 Convênio. Execução financeira. Nexo de causalidade. Prova (direito). Saque em espécie. 

A realização de saques em espécie diretamente da conta bancária específica não constitui óbice 
intransponível à comprovação do nexo de causalidade entre as receitas e as despesas realizadas 
no convênio. Contudo, nessa situação, torna-se necessária a apresentação de provas que 
permitam, ainda que indiretamente, demonstrar que o destino dos recursos foi realmente aquele 
previsto na norma ou no ajuste firmado. Acórdão nº 12.251/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 335, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14065.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092369
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.51 Aditivo contratual. Serviço telefônico de 0800. Alteração quantitativa do objeto. Aumento 
da demanda em virtude do COVID-19. Instrução uniforme pela aprovação. Pela 
aprovação. Trata-se de requerimento por meio do qual se pretende, por intermédio do primeiro 
Termo Aditivo, incrementar quantitativamente o objeto do Contrato n°, celebrado com a 
empresa OI S.A., cujo objeto consiste na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - 
STFC, Locais e Longa Distância, na modalidade Serviço não Geográfico 0800. As justificativas 
apresentadas pela unidade requisitante se concentram basicamente no aumento substancial da 
demanda das chamadas recebidas por meio do serviço 0800 oferecido aos jurisdicionados, em 
razão da pandemia de Covid-19. Conforme manifestações uniformes juntadas no caderno 
processual, cujas manifestações reconhecem a juridicidade do presente aditivo, a situação em tela 
de fato o autoriza, notadamente pelo fato de estar devidamente perfectibilizado o fato 
imprevisível (Covid-19) a invocar o art. 112, §2°, da Lei nº 10.608/07, de modo a, por 
conseguinte, permitir o aumento superior a 25% do valor original do contrato. Ademais, 
consigne-se que, a despeito de referido limite (25% da avença inicial) ter sido legalmente superado 
(art. 112, §2°, da Lei nº 10.608/07), ainda assim, o valor final, conforme muito bem apontado 
pela DIJUR, ainda fica muito aquém de valores nos quais se revelam possíveis a contratação 
direta por dispensa de licitação (art. 34, inciso II, da Lei 15.608/07), tal qual como ocorreu na 
contratação exordial (Processo nº).  Processo nº 507666/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 88, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-
PR 
 

1.1.52 Denúncia. Prefeitura. Possíveis irregularidades em Licitações e Contratos. Carência de 
provas. Pela improcedência. Trata-se de Denúncia formulada, que noticia supostas 
irregularidades no Processo Licitatório nº - Edital Tomada de Preço nº do MUNICÍPIO, que 
tem como objeto a "restauração e pintura da locomotiva denominada "MARIA FUMAÇA", 
instalada em 1973 no Parque, no município". Quanto à alegação de que a Administração Pública 
deixou de escolher a proposta mais vantajosa, constatou-se, por meio dos documentos 
encaminhados pelo Município, que os valores apresentados como sendo das propostas do 
certame licitatório eram, na verdade, os preços cotados ainda na fase interna da 
licitação.  Acrescente-se, ainda, que o fato de apenas uma empresa apresentar proposta de preço 
não decorreu de falha na divulgação do certame. O exame do material juntado pelo Executivo 
denota que as providências referentes à publicidade foram devidamente tomadas. Não há nos 
autos elementos que comprovem as alegações do Denunciante e, com base nos documentos 
juntados, é possível concluir que não foram detectadas ofensas aos princípios norteadores das 
contratações públicas. Assim, conforme opinativos unânimes da Coordenadoria de Gestão 
Municipal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a improcedência da presente 
Denúncia em razão da ausência de irregularidades é medida que se impõe. Processo nº 
423888/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.1.53 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Adoção de plataforma digital privada 

para a gestão de licitações na modalidade pregão eletrônico. Cobrança de taxa do 
licitante vencedor. Possibilidade. Precedentes. Necessidade de comprovação de que os 
valores arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços de tecnologia de informação 
e a correlata fiscalização por parte do município. Inocorrência. Procedência e aplicação 
de multa. Encerram os autos representação da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com pedido 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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cautelar de suspensão de certame, formulada, por meio da qual noticia supostas irregularidades 
no Pregão Eletrônico n.º 48/2020 realizado pelo MUNICÍPIO, para o registro de preços para 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, em conformidade com 
a efetiva necessidade, de gêneros alimentícios. Preliminarmente, não é caso de extinção do feito, 
na forma requerida pelo município, se houve irregularidade na utilização da plataforma digital 
privada, ela simplesmente não se extingue com a migração futura da realização de licitações 
eletrônicas para uma plataforma gratuita. Assim, há que se avançar no mérito. Veja-se que a 
irregularidade submetida ao crivo desta Corte se  restringe à cobrança da taxa de utilização da 
BLL, como plataforma digital para pregões eletrônicos, a qual não faria frente apenas aos custos 
com a utilização de recursos de tecnologia de informação, mas também de lucros decorrentes da 
licitação realizada pelo município, além da cobrança indireta de tal valor da municipalidade. Não 
se mostra por si só irregular a utilização da referida plataforma como meio digital de realização 
pregões eletrônicos, nem a cobrança de taxa do licitante vencedor. No entanto, há que se pontuar 
os requisitos expressamente erigidos no acórdão, quais sejam: comprovação de que os valores 
arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços de tecnologia de informação e a correlata 
fiscalização por parte do município adotante da plataforma da correta aplicação desses valores. 
O documento intitulado "planilha de composição do custo do sistema de pregão" (peça 22, fls. 
21- 31), conforme suas próprias "considerações finais" levou em conta os apenas os exercícios 
de 2013-2017, tendo esse documento sido assinado em 01/08/2019. Ou seja, essa planilha de 
composição de custos, elabora em agosto de 2019, com base em dados dos exercícios de 2013 a 
2017, não se presta a servir de base para uma licitação realizada em meados de 2020. Assim, 
forçoso concluir que os requisitos eleitos no Acórdão n.º 5055/2013, do Tribunal Pleno, dada a 
ausência de demonstração de que os valores arrecadados se limitam ao efetivo custo dos serviços 
de tecnologia de informação, cuja fiscalização deveria ter sido manejada pelo município. Em 
assim não agindo o município, há que se dar procedência a representação, em conformidade com 
o opinativo ministerial, o qual se adota como razão para decidir, consoante os seguintes termos: 
"Assim, diante do não preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para a regularidade 
da contratação da plataforma privada, opinamos pela procedência desta Representação, e 
aplicação de multa ao Prefeito, conforme o art. 87, inciso III, alínea, c" . Destarte, procedente a 
representação com aplicação de multa. Processo nº 298862/20 -  Acórdão nº 2809 - Tribunal 
Pleno , Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.1.54 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Pregão presencial. Alegação de 

direcionamento da licitação. Inocorrência. Improcedência. Encerram os autos 
representação da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com pedido cautelar de suspensão de certame, 
formulada em face do Pregão Presencial n.º 342/2015, realizado pelo MUNICÍPIO, cujo objeto 
se constituiu na contratação de empresa especializada para prover sistema de gestão pública e 
serviços, em ambiente web, incluindo serviços de instalação, migração de dados, parametrização, 
implantação, treinamento, manutenção legal e corretiva e suporte técnico, pelo período de doze 
meses. Nesse ponto, concorda-se com a instrução acerca da inexistência de direcionamento da 
licitação. Como referenciado pela unidade técnica: "Em se tratando do suposto direcionamento 
do edital, tendo em vista que somente uma empresa participou do certame, esta Unidade opina 
pela improcedência da Representação. Apesar de somente uma empresa ter participado do 
processo licitatório, nota-se claramente, por meio da leitura do Edital, que a Representada se 
preocupara com o princípio da competitividade, mantendo um rol de exigências relativamente 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/10/pdf/00351150.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/10/pdf/00351150.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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flexível para quem tivesse interesse em participar do certame, motivo pelo qual, esta Unidade 
descarta a possibilidade de direcionamento do mesmo." Assim, adotando os referidos pareceres 
como razões para decidir, a alegada impropriedade há que ser afastada. Quanto à propalada 
irregularidade consiste na falta de exigência de comprovação de experiência dos participantes na 
execução de objeto similar, também não merece prosperar. No que toca ao assunto, há uma 
imposição constitucional de que, em uma licitação, as exigências de habilitação de ordem técnica 
e econômica devem se restringir àquelas imprescindíveis à garantia do cumprimento das 
obrigações decorrente do contrato oriundo do certame. Dando densidade normativa ao comando 
constitucional, a Lei n.º 8.666/1993, trouxe, de forma específica, os quesitos de habilitação que 
podem ser exigidos pela Administração Pública (artigos 27 a 33). Frise-se aqui que esse rol é 
taxativo, na medida em que nada além do que autoriza a citada regra pode ser requerido a título 
de habilitação. Na mesma toda, inexiste obrigatoriedade de que a Administração se utilize todos 
os requisitos de habilitação eleitos em lei para a sua licitação, justamente em razão do comando 
constitucional que condiciona apenas à escolha daqueles indispensáveis ao cumprimento das 
obrigações do contrato. Assim, não há ilegalidade na ausência de exigência de experiência anterior 
na execução de objeto similar ao licitado. Por derradeiro, a representante ainda apontou que o 
contrato decorrente da licitação vergastada importará em significativo aumento de custos em 
relação ao contrato anterior. Aqui, de igual forma, sem razão a representação, eis que as 
justificativas apresentadas pelo município mostram-se razoáveis, a merecer a devida transcrição: 
"a) trata-se de soluções tecnologicamente diferentes; b) o contrato atual possui mais módulos e é 
mais abrangente que o anterior; c) em face da computação em nuvem, o Município economizará 
em infraestrutura, ou seja, deixará de adquirir novos equipamentos de datacenter e solução de 
backup, bem como terá economia na conta de energia; d) integração efetiva e completa entre os 
módulos, ou seja, trata-se de banco de dados único para todos os módulos; e) o custo de 
implantação e migração, que é inevitável quando ocorre alteração do sistema e neste caso 
representa a maior diferença entre os valores do contrato atual e o anterior. Vale lembrar que no 
contrato anterior não havia custo de implantação/migração, uma vez que o mesmo fornecedor 
já atuava na Prefeitura há mais de uma década" Essas justificativas, de igual forma, foram aceitas 
pela unidade técnica, que assim se pronunciou: Em relação ao valor questionado pela 
Representante, esta Unidade aceita as justificativas expostas pela Representada (acima 
enumeradas), entendendo que não infringem legislação alguma e primam pela qualidade do 
certame, motivo pelo qual, novamente opina pela improcedência da Representação. Posto isso, 
a representação é improcedente. Processo nº 67025/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 88, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1 Pessoal. Licença para desempenho de mandato classista. Magistrado. Associação de 
classe. Requisito. A concessão de licença para o exercício da presidência de associação de classe 
(art. 73, inciso III, da LC 35/1979) somente é cabível quando se tratar de associação cujos 
objetivos estatutários caracterizem o propósito de representação classista na defesa de interesses 
específicos dos magistrados. Acórdão nº 2686/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 331, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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1.2.2 Pessoal. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 
administrativa.  No cálculo da correção monetária das dívidas da União cobradas na esfera 
administrativa desde a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, de 30/6/2009, que alterou a redação 
do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve-se utilizar o IPCA-E e não a TR, pois o mencionado artigo, 
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarado inconstitucional pelo 
STF, com efeitos ex-tunc, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral) e a 
modulação conferida pela Suprema Corte às ADI 4357 e 4425 não se aplica às dívidas 
reconhecidas e pagas administrativamente. Acórdão nº 2719/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU Nº 331, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.3 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista. É regular a 
contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União 
regidos pelo regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido 
sob o regime da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 e 
10/12/1997, no caso de serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas 
federais, ou entre 12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a 
autarquias e a fundações públicas federais. Acórdão nº 11318/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU Nº 331, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.4 Pessoal. Subsídio. Quintos. Décimos. Vedação. A remuneração por subsídio deve ocorrer 
por meio de parcela única (art. 39, § 4º, da Constituição Federal), ressalvadas as verbas de caráter 
indenizatório, entre as quais não se incluem as decorrentes da incorporação de quintos ou 
décimos. Acórdão nº 11540/20, Boletim de Jurisprudência do TCU Nº 332, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.5 Representação. Agente político. Sindicância. Processo administrativo disciplinar. 
Impossibilidade. Natureza jurídica do vínculo diversa da dos servidores públicos. 
Publicidade dos documentos de licitação. Constatação. Improcedência. Cinge-se a 
controvérsia à supostas irregularidades relacionadas ao Pregão Presencial, do MUNICÍPIO, mais 
especificamente aos seguintes itens (1) inexistência de procedimento interno realizado pelo 
MUNICÍPIO para averiguação dos fatos afetos ao Secretário de Meio Ambiente e 
correspondente responsabilização; e (2) publicação tardia no Portal da Transparência de 
documentos referentes aos recursos interpostos na licitação. Em relação ao primeiro item, 
denota-se que a Municipalidade não incorreu em nenhuma falha. Quando do julgamento da 
Impugnação apresentada pela empresa contra a habilitação de empresa ME, referente ao Pregão 
Presencial n.º 197/2018, concluiu-se que as informações afetas aos serviços e períodos constantes 
do atestado de capacidade técnica, apresentado por esta última empresa e firmado pelo Secretário 
de Meio Ambiente, não condiziam com a realidade. Questiona-se, a partir desse contexto, se 
caberia à Municipalidade a instauração de sindicância em desfavor do Secretário. Como bem 
ponderado pela Unidade Técnica e corroborado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, é impossível submeter os agentes políticos ao processo administrativo disciplinar. Isso 
porque, a natureza jurídica do vínculo existente entre Secretário de Estado difere da dos 
servidores públicos, pois os agentes políticos não detêm natureza profissional, ao exercerem 
atividades típicas de governo, ocupando cargos estruturais para a organização política do país, 
legitimados de forma direta ou indireta a partir da soberania popular. Em paralelo, a Lei Municipal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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n.º, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do MUNICÍPIO, prevê a 
apuração da responsabilidade administrativa por meio de sindicância e processo administrativo 
disciplinar apenas no âmbito desses, não fazendo, portanto, menção aos agentes políticos. No 
âmbito federal, o raciocínio não é diferente, conforme se extrai do Manual de Processo 
Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da União do Tribunal de Contas da União, ao 
traçar comentários sobre a inaplicabilidade, aos agentes políticos, da Lei n.º 8.112/90, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. Assim, não estando a Municipalidade obrigada a instaurar sindicância, bem 
como tendo noticiado ao Ministério Público do Estado do Paraná os respectivos fatos, a 
IMPROCEDÊNCIA da Representação nesse ponto é medida que se impõe. Igual sorte segue 
em relação à alegada publicação tardia, no Portal da Transparência, de documentos referentes aos 
recursos administrativos interpostos na licitação. Depreende-se que a publicação de toda a 
documentação se efetivou como resultado do encadeamento de atos, iniciados a partir da 
impugnação do edital (01/10/18), seguido da suspensão do certame (04/10), julgamento da 
impugnação (19/10) e alteração do edital (09/11/18), nos termos dos documentos de peças n.º 
33 e do que consta do sítio virtual do MUNICÍPIO. Nesse sentido, igualmente concluiu a 
Unidade Técnica, corroborada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: "Em que 
pese as argumentações, percebe-se a publicidade foi observada após uma concatenação de atos 
que resultou no acolhimento da impugnação interposta e consequente alteração do edital, com a 
republicação do certame e de toda a documentação que levou a esse desfecho, conforme fez 
prova os defendentes e pode ser constatado no site da municipalidade. Portanto, não houve 
prejuízo ao controle social e mesmo aos possíveis interessados, já que suspenso o certame, após 
o processamento da impugnação e seu julgamento, foram disponibilizados, não se demonstrando 
desarrazoado o prazo e a prática adotada, motivos pelos quais opina-se, nesse ponto, pela sua 
improcedência."  Acórdão nº 2499/20 - Tribunal Pleno -, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 86, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4 
 

1.2.6 Pessoal. Jornada. Controle de Frequência. Manual e Eletrônico. Embora o controle manual 
de frequência de agentes públicos seja permitido, deve ser utilizado de maneira provisória, até a 
implantação de controle eletrônico de frequência ou correção de suas falhas, principalmente 
quando o controle manual se mostra ineficiente e deficitário. Acórdão nº 357/2020-TP, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.2.7 Pessoal. Jornada. Plantão 12 x 60. Lei específica. Jornada superior a 60 horas semanais. 
A instituição de sistema de jornada de trabalho por plantão 12 × 60 deve ser regulamentada por 
lei específica. 2. A possibilidade de realização de jornadas de trabalho além de 60 horas semanais 
não deve trazer prejuízo à qualidade do serviço e à dignidade da pessoa humana. Acórdão nº 
357/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.2.8 Pessoal. Remuneração. Incentivos financeiros repassados por outro ente. 
Regulamentação em legislação específica. O pagamento de incentivos financeiros a 
servidores da saúde, decorrente de repasses previstos em portaria do Ministério da Saúde, requer 
legislação municipal específica, pois se trata de parcelas salariais, pagas no cômputo da 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350312.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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remuneração do servidor, conforme art. 37, X, da Constituição Federal. O repasse feito pelo 
órgão nacional não exime a Administração Municipal de promover a regulamentação. Acórdão 
nº 357/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.2.9 Ato de Nomeação. Cargo de Professor Auxiliar Universitário. Acumulação ilícita com 
cargo de escrevente judicial. Registro negado. Ato de Nomeação para exercer o cargo de 
Professor Auxiliar, 40 horas semanais de atividades, lotada no Departamento de Direito da 
Fundação Universidade Regional do Cariri -URCA, em vagas criadas pela Lei nº12.718, de 
05.09.97, para provimento de cargos do Grupo de Atividades de Magistério Superior - MAS, do 
Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Regional do Cariri – URCA. De acordo com o art. 
37 inciso XVI da Constituição Federal, a atuação remunerada em dois cargos públicos é uma 
prática proibida, exceto em três situações. São elas: O candidato pode trabalhar em dois cargos 
de professor; É possível ainda acumular um cargo de professor, um técnico ou então científico; 
Por fim, atuar em dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. O Supremo Tribunal Federal já definiu que, os cargos que impliquem na prática 
de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica 
não podem ser considerados como cargos técnicos, não se enquadrando no conceito 
constitucional (STF. 1ª Turma. RMS 28.497/DF). A Primeira Câmara Virtual do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, negou o registro do ato, haja vista que, 
na ocasião da nomeação no cargo de Professor Auxiliar na URCA a interessada já exercia o cargo 
de Escrevente Judiciário, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceara., cargo este 
inacumulável com o de Professor. Resolução nº 2395/20,  Informativo de Jurisprudência nº 3/20, 
disponível em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.2.10 Prestação de Contas de Governo. Despesa com pessoal. Descumprimento do limite 
máximo de 54% estabelecido pela LRF. Redução do percentual excedente não 
comprovado no prazo legal. Parecer prévio pela desaprovação de contas. Prestação de 
Contas de Gestão do município de Aracoiaba de responsabilidade do prefeito. As despesas com 
pessoal do poder executivo ultrapassaram o limite máximo de 54% , o gestor teria a obrigação de 
cumprir a determinação imposta no art. 23 da LRF, ou seja, eliminar o percentual excedente de 
gastos com pessoal nos quadrimestres seguinte. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, acolheu, por maioria, o Relatório e o voto da relatora, pela emissão de Parecer Prévio 
Desfavorável à Aprovação da Contas. Acórdão nº 004/20, Informativo de Jurisprudência nº 
3/20, disponível em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
1.2.11 Competência do TCU. Pessoal. Interesse privado. Servidor Público. Direito Subjetivo. 

Não é competência do TCU examinar suposta ofensa a direito subjetivo de servidor junto à 
Administração Pública em razão de interpretação de lei ou de ato normativo. Acórdão nº 
2922/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.12 Responsabilidade. Agente Público. Formação Acadêmica. Gestor Público. Não é possível 
afastar a responsabilidade do dirigente público em razão de sua área de formação acadêmica ser 
estranha às lides administrativas de sua alçada, uma vez que, ao aceitar o cargo, o gestor afirma 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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tacitamente que se encontra apto a exercê-lo. Acórdão nº 2846/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 333, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.13 Pessoal. Quintos. Requisito. Atualização. Décimos. Revisão Geral Anual. É irregular a 

incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.302/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e 
décimos incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a 
atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa circunstância.  Acórdão nº 
11847/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.2.14 Auditor Independente e Rotatividade. São constitucionais as restrições impostas aos auditores 

independentes pelo art. 31 da Instrução 308/1999 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
(1). A rotatividade dos auditores independentes, prevista pelo art. 31 da Instrução 308/1999 da 
CVM, não inviabiliza o exercício profissional, mas o regula com base em decisão técnica, 
adequada à atividade econômica por ela regulamentada, mostrando-se medida adequada para 
resguardar a própria idoneidade do auditor, resguardando a imparcialidade do trabalho de 
auditoria e protegendo os interesses dos investidores, do mercado de capitais e da ordem 
econômica. 
A competência atribuída à CVM pela legislação de regência, especialmente no que tange ao 
exercício do poder de polícia, legitima a restrição, promovida pelo referido art. 31, a direitos 
fundamentais referentes à livre iniciativa, à livre concorrência e ao exercício profissional. 
Ademais, a prestação de serviços de auditoria para um mesmo cliente, por um prazo longo, pode 
comprometer a qualidade desse serviço ou mesmo a independência do auditor na visão do 
público externo. No caso, trata-se de ação direta proposta em face do aludido art. 31 da Instrução 
308/1999 da CVM, que restringe a atividade profissional dos auditores independentes, de forma 
a vedar a prestação de serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos 
consecutivos, exigindo um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação. Com base 
nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido. ADI 3033/RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 998, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor%20indepe
ndente%20e%20rotatividade 

 
1.2.15 Admissão de Pessoal. Contrato por Tempo Determinado. Unidade de Tempo. 

Prefixação. Renovação de Contrato. Impossibilidade. Caso seja permanente a necessidade a 
ser atendida pela Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, cabe ao Poder Público efetuar 
a admissão de pessoal por meio da regra geral do concurso público, não sendo possível 
reconhecer a existência da temporariedade em contratações sucessivamente renovadas. Processo 
200.486-7/15, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 

 

1.2.16 Consulta. Subsídio Vereadores. Reajuste. Limites e Condições. Em Consulta submetida a 
respeito da possibilidade quanto à execução do reajuste dos subsídios dos vereadores municipais 
no caso de pagamento de valor abaixo do que fora aprovado na legislatura anterior, por falta de 
orçamento e limites fiscais, esta Corte de Contas emitiu o entendimento de caráter normativo de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3033&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor%20independente%20e%20rotatividade
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Auditor%20independente%20e%20rotatividade
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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que as Câmaras Municipais de Vereadores não podem reajustar os subsídios legislativos dos seus 
edis de forma a produzir efeitos financeiros ainda durante a legislatura em curso, não importando, 
por essa via, se o aumento pretendido almejaria meramente efetivar a integralidade do quantum 
remuneratório que, embora regularmente aprovado na legislatura anterior, não teria sido pago até 
então devido à ausência de orçamento hábil e de enquadramento nos limites fiscais pertinentes. 
Processo nº 00753 / 2019, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.2.17 Representação. Subsídio de Agentes Políticos. Incremento Remuneratório de uma 
legislatura para a subsequente. Desobediência aos critérios da LRF e à Lei 
Complementar Federal nº 173/2020. A 1ª Câmara deferiu medida cautelar sugerida pela 
Diretoria de Despesas de Pessoal (DDP) para que o Prefeito e o Presidente da Câmara de 
Vereadores de Município se abstivessem de promover a ordenação de qualquer despesa pública 
(pagamento) relacionada a subsídios majorados com fulcro em Leis Municipais de 30 de junho 
de 2020, até decisão final de mérito da Corte de Contas, sob pena de multa. Em relação ao Poder 
Legislativo municipal, o Relator, Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, verificou que, 
muito embora o gasto com pessoal estivesse abaixo do limite prudencial, não se identificou a 
apresentação de documentos obrigatórios de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que devia entrar em vigor e nos dois subsequentes, associado à declaração do 
ordenador da despesa de que o aumento teria adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, sem que fossem afetadas as metas de resultados fiscais, o que comprometeu o 
plano formal da instrução do projeto da lei em questão e impediu a majoração do subsídio. No 
tocante ao Poder Executivo municipal, apesar de ter apresentado tal estudo e os documentos 
obrigatórios correlatos, a despesa pública correspondente à majoração deveria ser obstada pelo 
fato de o referido Poder ter se encontrado acima do limite prudencial. Ademais, as leis municipais 
permitiam o incremento remuneratório a partir de 01/01/2021, em desrespeito ao art. 8º, I, da 
Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que prevê: “Art. 8 - Na hipótese de 
que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da 
Covid19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, 
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”. O julgamento foi 
tomado à unanimidade. Proc. nº 003276/2020 -TC, , Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.2.18 Representação. Contratação Temporária de Professores e Vigilantes. Necessidade 
temporária de Excepcional Interesse Público. Inexistência. Violação do Princípio do 
Concurso Público. A contratação temporária de professores e vigilante, à míngua da 
necessidade temporária de excepcional interesse público, violou o princípio do concurso público. 
Essa foi a conclusão da 1ª Câmara ao acolher (por unanimidade) o voto do relator, o Conselheiro 
Carlos Thompson Costa Fernandes, decidindo pela irregularidade da matéria objeto de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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representação. Foram impostas sanções responsáveis, quais sejam, multa e recomendações (o 
contrato não estaria mais em vigor por ocasião do julgamento). Na fundamentação do voto, o 
relator fez o seguinte registro: “Em que pese a alegação de que os contratos em questão foram 
celebrados (...) para suprir necessidade emergencial e transitória decorrente da concessão de 
licenças e afastamentos aos servidores públicos efetivos da Educação municipal, este fato não 
restou demonstrado pelo responsável. (...) Outrossim, apenas ad argumentandum tantum, anote-
se que, mesmo que fossem válidas as contratações temporárias em questão, com a suspensão das 
aulas e demais atividades educacionais na rede municipal de ensino em 18.03.2020, como medida 
emergencial de enfrentamento da pandemia da COVID-19, consoante Decretos Municipais nºs. 
71 e 73/2020, os pactos deveriam ter sido rompidos, não havendo de se falar em respeito ao 
princípio da força obrigatória (pacta sun servanda) ante a ocorrência de força maior (art. 78, 
XVII, da Lei n. 8.666/93)”. Proc. 2708/2020 – TC,  Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 
1.2.19 Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão 

administrativa. No cálculo da correção monetária das dívidas da União cobradas na esfera 
administrativa desde a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, de 30/6/2009, que alterou a redação 
do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve-se utilizar o IPCA-E e não a TR, pois o mencionado artigo, 
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarado inconstitucional pelo 
STF, com efeitos ex-tunc, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral) e a 
modulação conferida pela Suprema Corte às ADI 4357 e 4425 não se aplica às dívidas 
reconhecidas e pagas administrativamente. Acórdão nº 2719/20, Boletim de Pessoal do TCU nº 
84, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 
1.2.20 Pessoal. Interesse privado. Servidor público. Direito subjetivo. Não é competência do TCU 

examinar suposta ofensa a direito subjetivo de servidor junto à Administração Pública em razão 
de interpretação de lei ou de ato normativo. Acórdão nº 2922/2020, Boletim de Pessoal do TCU 
nº 84, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 
1.2.21 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista. É regular a contagem, para 

fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União regidos pelo 
regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido sob o regime 
da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 e 10/12/1997, no caso de 
serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas federais, ou entre 
12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a autarquias e a fundações 
públicas federais. Acórdão nº 11.318/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

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

comissão. 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 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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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 
(ACCON 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf 
 

1.2.23 Consulta. Acumulação de cargo de contador municipal com o de vereador. 
Impossibilidade. Conflito de interesse. O cargo de Contador municipal é incompatível com 
o cargo de Vereador, tendo em vista a existência de conflito de interesses entre as funções, na 
medida em que a documentação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Município, 
de responsabilidade do Contador, é objeto do controle externo promovido pela Câmara 
Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. É necessário, portanto, que as atribuições 
inerentes à prestação e ao julgamento de contas sejam desempenhadas por agentes públicos 
distintos, de maneira a salvaguardar a segregação de funções e a preservar a higidez de ambas as 
atividades. À hipótese aplica-se, por analogia, o disposto no art. 38, III, in fine, da Constituição 
Federal, devendo o servidor ser afastado do cargo efetivo de Contador para exercer o mandato 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf
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de Vereador, com direito de opção pela remuneração do cargo de origem ou do subsídio do cargo 
eletivo. Processo nº 617275/19, Boletim de Jurisprudência do TCE PR nº 88/20, disponível 
em:   Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.3 Fiscalização e Controle 

 
1.3.1 Responsabilidade. Débito. Compensação. Requisito. Delação premiada. Acordo de 

leniência.   Os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração 
premiada, a título de ressarcimento de danos, multas de natureza indenizatória ou confiscos, 
podem ser considerados para amortização dos valores dos débitos imputados pelo TCU contra 
os responsáveis colaboradores, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre 
credor. Acórdão nº 2688/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.2 Reponsabilidade. Convênio. Ente da federação. Execução financeira. Conta corrente 
específica. Desvio de finalidade. A realização de transferências da conta específica do 
convênio para contas bancárias de titularidade da prefeitura não é suficiente para demonstrar que 
o município ou a coletividade se beneficiaram dos recursos federais repassados, e, 
consequentemente, para ensejar a responsabilidade do ente federado convenente pela não 
aplicação dos recursos na finalidade pactuada. Acórdão nº 2688/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.3 Responsabilidade. Convênio. Subconvênio. Inadimplência. Estado-membro. Município. 
Débito. Solidariedade.  A celebração de subconvênios com municípios não afasta a 
responsabilidade do estado signatário do convênio pela execução do objeto pactuado e pela 
prestação de contas dos recursos federais transferidos. A ocorrência de dano ao erário pelo 
inadimplemento do subconvenente conduz à responsabilização solidária do estado que celebrou 
o ajuste com a União e do gestor do município inadimplente. Acórdão nº 11302/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.4 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Sobrepreços. Serviços. 
Unicidade. Na imputação de débitos por superfaturamento de quantidade e de preços 
excessivos verificados em um mesmo serviço, o montante do prejuízo ao erário deve ser 
segregado nessas duas parcelas, para permitir a melhor caracterização do dano e a individualização 
das condutas dos responsáveis em relação a cada parcela de superfaturamento. Acórdão nº 
11179/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  
 

1.3.5 Convênio. FNDE. Execução financeira. FUNDEF. Precatório. Conta corrente 
específica. Os recursos dos precatórios do extinto Fundef devem ser depositados em conta 
bancária específica, criada exclusivamente com esse propósito, a fim de garantir-lhes a finalidade 
e a rastreabilidade. Acórdão nº 2758/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 332, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/  

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.3.6 Não individualização dos favorecidos no pagamento das verbas trabalhistas relativas ao 

FGTS. Despesas consignadas fora da vigência, mas compatíveis com o objeto do 
convênio. Outras impropriedades formais que sugerem recomendações. Apontamentos 
superados em sede de contraditório. Regularidade. Ressalvas.  Trata-se da prestação de 
contas do Convênio nº, registrado pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, celebrado 
entre o Município e a Creche, no valor de R$ 96.860,00 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta 
reais), referente ao exercício financeiro de 2013, tendo por objeto custear todas as despesas 
decorrentes da liquidação da entidade tomadora. Conforme consignado pela instrução técnica, 
não foram apontadas restrições quanto à regularidade das contas, entretanto sugeriu a aposição 
de ressalvas. A então Coordenadoria de Gestão Municipal apontou que não houve 
individualização dos favorecidos no pagamento das verbas trabalhistas relativas ao FGTS. 
Entretanto, na quitação total do FGTS, embora o cheque n° 852205 esteja lá identificado, não 
há informações e/ou documentos que possam estabelecer ligação com os favorecidos, ainda que, 
em tese, sejam os mesmos discriminados na tabela. No que tange às despesas fora da vigência do 
Convênio, se extrai da defesa apresentada que são referentes às rescisões dos contratos de 
trabalho de empregados da Creche que ocorreram em 31 de maio de 2013, sendo que a vigência 
do convênio se iniciou somente a partir de 18/06/2013. Da análise dos autos, com base nas 
informações discriminados no SIT, e de documentos apresentados em sede de contraditório, é 
possível verificar que os recursos foram integralmente aplicados no objeto conveniado, 
inexistindo indícios de dano ao erário ou à execução do convênio, todavia, acompanho o 
opinativo da unidade técnica pela ressalva dos itens. Deixa de acolher as recomendações 
propostas pela unidade técnica, atinentes às impropriedades formais, uma vez que decorrem da 
inobservância estrita das normas deste Tribunal de Contas, cujo cumprimento em eventos 
futuros será aferido nos respectivos processos de prestações de contas, não se aplicando as 
disposições do art. 267-A do Regimento Interno. Acórdão nº 2272/20 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em:  
 https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.3.7 Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Regularidade das Contas. Ressalvas: 
I. Extrapolação de valores previstos no Plano de Aplicação. II. Ausência de instauração 
de Tomada de Contas Especial pela Concedente após a constatação de irregularidade no 
processo de prestação de contas da tomadora. Recomendações: III. Atraso na 
apresentação da prestação de contas. IV. Ausência de certidões durante a execução do 
convênio. Encaminhamento à CMEX. Conforme já decidido previamente em prestações de 
contas de transferências voluntárias que tratam do mesmo tema, imperioso se faz que alguns 
fatores fundamentais sejam meticulosamente avaliados, tais como o escopo das atividades 
desenvolvidas; o fim dado às despesas realizadas; a inexistência de danos ao Erário; a execução 
do objeto pactuado; a relação dos valores gastos ao convênio; e a destinação à finalidade pública 
proposta. Todos estes aspectos precisam ser ponderados e devidamente sopesados, juntamente 
com os dados específicos do processo em análise. De posse das informações fornecidas nos 
autos, é possível constatar que, considerando os riscos de previsibilidade, não houve infração a 
nenhum dos elementos anteriormente citados, ocorrendo apenas remanejamento de valores, por 
meio de compensações em outras rubricas, em decorrência de gastos surgidos ao longo do 
convênio. Logo, os excessos podem ser admitidos como de caráter meramente formal, uma vez 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348908.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348908.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348908.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
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que não trouxeram prejuízos ao andamento do convênio e nem danos aos cofres públicos. 
Ademais, há nos autos indícios suficientes de que os valores mencionados tiveram a correta 
destinação a que se propuseram. Nesse quesito, então, a responsabilidade pela ocorrência desta 
ressalva deve recair sobre os gestores envolvidos na transferência à época dos fatos. Acórdão nº 
2343/20 - Segunda Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#4 
 

1.3.8 Prestação de Contas. Convênio. Omissão. Contrapartida.  No caso de omissão na prestação 
de contas de recursos públicos recebidos por convênio, para efeito de ressarcimento integral do 
dano apurado, não deve o convenente público repassar o valor da contrapartida ao ente público 
transferidor, sob pena de enriquecimento sem causa, tendo em vista que o cálculo do dano deve 
se restringir ao montante repassado. Acórdão nº 309/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.3.9 Responsabilidade. Juros e Multas. Gestor Público. Providências. O gestor público deve 
adotar providências efetivas de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que derem 
causa à incidência de juros e multas por atraso no pagamento de faturas, sob pena de, constatada 
sua omissão, tornar-se responsável pelo ressarcimento dos valores pagos em decorrência do 
atraso.  Acórdão nº 301/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.3.10 Responsabilidade. Pagamento com sobrepreço. Pregão. Gestor e empresa contratada. 
Cabe ao gestor máximo do órgão fiscalizar se o procedimento prévio de licitação está em 
conformidade com a legislação pertinente, sendo responsabilizado pelo pagamento com 
sobrepreço, ao autorizar a realização de certame licitatório com preço de referência incompatível 
com o mercado. Trata-se de um erro grosseiro (art. 28, LINDB), que consiste na inobservância 
de um dever de cuidado, que seria evitado pela simples aplicação da lei, cujo desconhecimento é 
inescusável ao agente público. 2. A empresa contratada é responsabilizada a ressarcir o erário, de 
forma solidária com o gestor máximo, ao receber pagamento com preços acima do valor de 
mercado, por concorrer com o dano. O fato de o gestor não assegurar a economicidade do 
contrato, através da estimativa de preço balizada pelo mercado, não exonera a empresa pela 
ocorrência de sobrepreço, pois, ao firmar contrato com a Administração Pública, está submetida 
ao Regime Jurídico-Administrativo. Acórdão nº 330/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 
 

1.3.11 Auditoria e Inspeção. Combate às queimadas. Preservação do meio ambiente. Prevenção 
ao agravamento de doenças respiratórias. COVID-19. Determinações. O Tribunal de 
Contas, em auditoria e inspeção, recomendou ao Estado de Rondônia e seus municípios que 
adotassem as medidas necessárias para prevenir e combater o número alarmante de focos de 
queimadas, por meio da educação ambiental e a conscientização pública para a preservação da 
saúde da população e do meio ambiente. A Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte de 
Contas sinalizou a necessidade de ações preventivas visando minimizar ou cessar os efeitos 
causados pelas queimadas ao meio ambiente deste Estado, cujo adiamento de providências 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348978.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348978.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#4
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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saneadoras poderia causar prejuízos irreparáveis ao patrimônio ambiental, à economia local e à 
saúde pública, inclusive, nesse período pandêmico, podendo, ainda, intensificar os casos de 
COVID-19 ante a poluição do ar que provoca doenças respiratórias. Sendo assim, o TCE-RO 
determinou ao atual Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, ao Secretário de 
Estado da Saúde, ao Controlador-Geral do Estado de Rondônia e às Secretarias Ambientais dos 
Municípios que apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, informações a esta Corte dando ciência 
sobre as providências adotadas e/ou planejadas quanto à execução das ações objetivando 
combater o número de desmatamento e focos de queimadas degradantes ao meio ambiente no 
âmbito do Estado de Rondônia, com o intuito de prevenir a intensificação da contaminação por 
COVID-19, otimizando os procedimentos de fiscalização e/ou punição dos infratores no menor 
lapso de tempo possível, na forma da legislação aplicável à espécie, sob pena de, não o fazendo, 
ensejar, na espécie, a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar 
Estadual n. 154/1996.  PROCESSO 3625/2018-TCE/RO, Informativo de Jurisprudência de 
RO nº 20/20, disponível em: http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-
jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.12 Fiscalização de Atos. Sistema Prisional do Estado de Rondônia. Ações de Combate à 
Propagação do Coronavírus. Determinações. O TCE-RO, em fiscalização de atos, 
determinou, por meio de decisão monocrática, a adoção de medidas a fim de garantir a ordem e 
a incolumidade dos policiais penais, apenados, e demais agentes integrantes do Sistema Prisional 
do Estado de Rondônia, diante do atual cenário de pandemia por coronavírus (COVID-19). Tais 
providências têm como finalidade prevenir a propagação da doença, considerando a preocupação 
com o contágio e a gravidade de uma possível contaminação em massa de pessoas dentro das 
penitenciárias e presídios estaduais. Dessa forma, o Tribunal determinou aos atuais Secretários 
de Estado da Justiça, da Saúde e Secretário-Chefe da Casa Civil que: a) tomem providências a fim 
de sanitizar todos os presídios do Estado de Rondônia, com o intuito de prevenir contaminações 
por COVID-19; b) disponibilizem Equipamentos de Proteção Individual (EPis) aos policiais 
penais, e aos servidores que exerçam suas atividades em penitenciárias de todo o Estado de 
Rondônia; c) empreguem esforços para afastar presos com idade acima de 60 (sessenta) anos e 
portadores de doenças crônicas ou respiratórias dos demais apenados, ou para utilizar marcadores 
de distanciamento dos custodiados; e d) apliquem todas as demais medidas necessárias, com a 
finalidade de evitar o contágio dos apenados, observados os termos da Portaria n. 135, de 18 de 
março de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. PROCESSO N. 00949/2020- 
TCE/RO, Informativo de Jurisprudência de RO nº 20/20, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.13 Auditoria. Merenda escolar. Acompanhamento das ações de combate à COVID-19. 
Monitoramento. Determinações. O Tribunal de Contas do Estado instaurou auditoria 
objetivando acompanhar as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação de Porto 
Velho para reduzir os impactos advindos da pandemia de COVID-19 (coronavírus), em relação 
à educação básica da rede municipal de ensino. A equipe técnica da Corte de Contas concluiu 
que os gestores da SEMED do Município de Porto Velho vêm adotando medidas para a 
distribuição de alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede pública sob sua 
responsabilidade e demonstraram possuir planejamento para o retorno às atividades escolares 
pós-período de pandemia, com ações para atenuar os efeitos negativos sobre o processo de 
ensino e aprendizagem. Diante disso, o TCE determinou que a Secretaria-Geral de Controle 

http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-89-2020.pdf
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-51-2020.pdf
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-51-2020.pdf
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
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Externo monitorasse a execução da distribuição dos kits de alimentação escolar e das medidas 
adotadas pela SEMED que necessitassem de aperfeiçoamento para atingir a eficiência desejada, 
concedendo especial enfoque aos seguintes pontos: a) a sistemática de distribuição de alimentos 
da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede pública; e b) as ações executadas e a serem 
executadas de modo a garantir a continuidade do processo de aprendizagem dos estudantes, 
durante o período de suspensão das atividades presenciais, bem como o planejamento para o 
devido cumprimento da proposta pedagógica, quando do retorno à normalidade, combatendo a 
defasagem do processo educacional.  (PROCESSO N. 1193/20-TCE-RO), Informativo de 
Jurisprudência de RO nº 20/20, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.14 Fiscalização de Atos e Contratos. Inspeção Especial. Enfrentamento do Coronavírus 
(COVID-19). Medidas preventivas. O TCE-RO, em fiscalização de atos e contratos, realizou 
inspeção especial na Prefeitura Municipal de Vilhena com a finalidade de coletar dados e 
informações acerca das medidas preventivas e/ou ações de proteção da saúde e de enfrentamento 
à pandemia do coronavírus (COVID-19). Auditores de Controle Externo identificaram situações 
que prejudicam a efetividade das ações adotadas pelo município no combate à pandemia, 
principalmente em razão da elevada capacidade de contágio da COVID-19 e da indisponibilidade 
de equipamento de segurança e de proteção individual, bem como a ausência de um ambiente 
adequado para a abordagem segura dos viajantes e o atendimento das pessoas que apresentam os 
sintomas da doença. Diante desse contexto, o Tribunal de Contas determinou ao Prefeito e ao 
Secretário Municipal de Saúde de Vilhena que adotem medidas visando melhorar os 
procedimentos relativos ao enfrentamento da pandemia, em especial: a) adotar roteiro de 
atendimento padronizado para abordagem dos viajantes/passageiros nas barreiras sanitárias 
montadas pelo município; b) disponibilizar equipamento para medição da temperatura corporal 
dos viajantes e passageiros (termômetro infravermelho – sem contato), bem como EPIs (gorro 
hospitalar, óculos de segurança, protetor facial, avental/capote, máscara N95 ou equivalente) aos 
servidores atuantes nas barreiras sanitárias; e c) providenciar a implantação de barreiras sanitárias 
com funcionamento em tempo integral, buscando viabilizar o total controle de viajantes e 
passageiros, no âmbito daquele município.  PROCESSO N. 01345/20–TCE-RO, Informativo 
de Jurisprudência de RO nº 20/20, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b 
 

1.3.15 Tomada de Contas Especial. Convênio. Despesas fora da vigência do convênio. Ausência  
de documento comprobatório. Inexistência do Nexo Causal. Irregularidade das Contas. 
Imputação de débito e multa. Tomada de Contas Especial para apurar possível dano ao erário 
em virtude de irregularidades na Prestação de Contas dos recursos repassados à Federação de 
Beach Soccer do Estado do Ceará, para a realização da I Copa de Futebol Amador do Interior. 
O Corpo Técnico concluiu que a apresentação da prestação de contas com as falhas apontadas e 
a ausência de provas relativas à execução física do objeto, impossibilitaram a comprovação da 
boa e regular aplicação dos recursos repassados à convenente, notadamente por impossibilitar o 
estabelecimento do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos transferidos, 
ensejando dano ao erário. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade 
de votos, decidiu pela procedência da presente TCE, considerando que a realização de despesas 
fora da vigência do Convênio e irregularidades/ausência nos documentos de comprovação das 
despesas, ensejam sua irregularidade com aplicação de multa e imputação do débito de R$ 

http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-104-2020.pdf
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Outros-93-2020.pdf
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/19402?t=b
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130.000,00. Acórdão nº 1975/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.3.16 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Remessa da Prestação de 
Contas Intempestiva. Ausência de Extrato Bancário. Provimento Parcial. Regular com 
Ressalvas. Exclusão de Débito. Redução da Multa. Recurso de Reconsideração contra 
decisão que julgou as Contas Irregulares com imputação de débito. O envio, ainda que 
intempestivo, dos documentos exigidos na prestação de contas, sana parcialmente a falha apenas 
para e excluir o débito e a consequente multa relativa ao do valor do débito, permanecendo, no 
entanto, a multa, com fundamento para o inciso II, do artigo 62, da LOTCE, tendo em vista os 
referidos envios intempestivos e a permanência da ausência do extrato inicial da conta nº 14.428- 
2. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, decidiu pelo 
conhecimento do Recurso, face sua tempestividade, legitimidade e adequação, e, no mérito, pelo 
provimento parcial, invertendo o julgamento da Contas passando a considerar Regulares com 
Ressalva, nos termos do artigo 15, II, da LOTCE, excluindo o débito e reduzindo a multa ante o 
saneamento parcial do item 2, mantendo a falha e a multa do item 1, envio intempestivo da 
prestação de contas, e ausência de extrato bancário referente ao período inicial da gestão. Acórdão 
nº 1935/20, Informativo de Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.3.17 Responsabilidade. Convênio. Execução financeira. Aplicação financeira. Ausência. 
Princípio do non bis in idem. A imputação de débito pela perda de rendimentos em razão da 
ausência de aplicação financeira dos recursos de convênio não implica bis in idem com a atualização 
monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores da condenação, desde que não haja 
superposição dos períodos e quantias considerados como bases de cálculo. Acórdão nº 11926/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.3.18 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Transferências voluntárias. Prestação de Contas. 

Termo inicial. Transferências fundo a fundo. Nos casos de não comprovação da regular 
aplicação de recursos federais repassados mediante transferências fundo a fundo, a data limite 
para entrega da prestação de contas final ou a data da efetiva entrega antecipada assinala o marco 
inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do TCU. Acórdão nº 11.930/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.19 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Dosimetria. Conluio. Na dosimetria para 
aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) no caso de 
conluio entre empresas com a finalidade de fraudar licitação, a punição à empresa vencedora do 
certame deve ser mais severa, em razão da maior vantagem obtida com a irregularidade. Acórdão 
nº2841/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.20 Responsabilidade. Convênio. FNDE. Omissão do Dever de Prestar Contas. PDDE. 
Prefeito. A responsabilidade pela omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) está restrita ao prefeito em cujo mandato deveria ter ocorrido 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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a análise e a consolidação das prestações de contas das unidades executoras e seu 
encaminhamento ao FNDE, ainda que a aplicação dos recursos tenha ocorrido em gestão 
anterior. Acórdão nº 11804/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.21 Recurso de Revista. Extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara e do 
limite de despesas com a folha de pagamento. Valores não expressivos. Adoção do 
princípio da razoabilidade. Ressalvas, sem multa. Atraso na remessa de dados do SIM-
AM. Atrasos superiores a trinta dias. Precedentes. Mantida a ressalva com multa. 
Provimento parcial. Regularidade das contas com ressalvas e multas. Considerando que as 
extrapolações não foram expressivas, não refletindo uma gestão dissociada dos dispositivos 
legais, com fundamento no princípio da razoabilidade, converta-se as irregularidades em 
ressalvas, acompanhando o Ministério Público de Contas, afastando as duas multas aplicadas. No 
que tange à multa pelo atraso no envio dos dados do SIM-AM, o recorrente alegou que os atrasos 
decorrerem da ausência, pela contratada para a prestação dos serviços, de profissional treinado 
para o envio dos dados do SIM-AM, destacando que ao longo do exercício os atrasos foram 
sendo reduzidos. Conforme sustentado, tal irregularidade prejudica a atividade de fiscalização 
deste Tribunal, tanto que a Lei dispõe que o prazo para apresentar as informações, em meio 
eletrônico, será fixado em ato normativo do Tribunal de Contas, no caso, pelas Instruções 
Normativas nº 124/2017 e nº 128/2017, primando assim, pelo bom andamento da fiscalização. 
Todavia, a par disso, vem-se afastando a multa quando os atrasos são iguais ou inferiores a 30 
(trinta) dias, pois nestes casos, com base no princípio da razoabilidade, entende-se que o atraso 
não se mostra suficiente para prejudicar a atividade de fiscalização deste Tribunal, podendo ser 
relevado. Conforme quadro a seguir, somente em dois bimestres o atraso foi inferior a 30 dias, 
limite que este Tribunal tem aceito como passível de mera ressalva, sem aplicação de multa. 
Inobstante os argumentos da defesa, eventuais deficiências da Administração não podem ser 
opostas a este Tribunal, até porque se a contratada não dispunha de profissional capacitado para 
prestar os serviços, deve o gestor responder pela contratação realizada, razão pela qual mantem-
se a ressalva e a multa aplicada. Processo nº 530842/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 87, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6 
 

1.3.22 Consulta. Insuficiência de dotação orçamentária. Crédito Suplementar. Submetido o 
questionamento sobre qual a solução orçamentária para a hipótese de insuficiência de dotação 
que possa vir a acarretar a descontinuidade de serviços públicos essenciais e outros compromissos 
da Administração, o Órgão Plenário do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte ofereceu a 
seguinte resposta: “A espécie de crédito adicional adequada para os casos de insuficiência de 
dotação, desde que sejam atendidos os requisitos delineados pela legislação, é o Suplementar, não 
sendo cabível a utilização de créditos adicionais extraordinários ou especiais para a situação em 
epígrafe, uma vez que foge da finalidade prevista na norma” . Processo nº – 5044/2019, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 
 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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1.3.23 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo. Exercício de 2013. 
Déficit de execução orçamentária. Não limitação de empenho. Descumprimento dos 
preceitos legais e constitucionais que regem a despesa com pessoal. Não adoção de 
providências para inscrição e cobrança da dívida ativa. Ausência de documentos 
necessários à análise de legalidade das alterações orçamentárias. Sonegação de 
documentos. Divergência de dados. Déficit financeiro. Ausência de disponibilidade 
financeira para quitar as obrigações inscritas em Restos a Pagar. Crescimento do saldo 
dos Restos a Pagar. Crescimento do saldo dos Restos a Pagar. Parecer Prévio 
desfavorável à aprovação de contas. Abertura de processo autônomo para apuração de 
responsabilidade. Expedição de recomendação ao atual gestor. A 2ª Câmara, ao exarar 
parecer prévio desfavorável e analisar nos autos o Balanço Orçamentário do Município 
jurisdicionado, constatou deficit orçamentário e não limitação de empenho. Destacou o Relator 
a possibilidade de o desequilíbrio orçamentário advir da utilização do superavit financeiro de 
exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais (art. 43, §1º, I, da Lei nº 4.320/1964), 
contudo, na prestação de contas analisadas, não houve evidências de que o déficit orçamentário 
decorrera dessa situação, notadamente, porque no Balanço Orçamentário o saldo de exercícios 
anteriores se encontrava zerado. No caso dos autos, apontou-se que, mesmo diante da frustração 
de receita, o responsável não limitou o empenho e a movimentação financeira, o que ocasionou, 
inclusive, o descumprimento das Metas Fiscais estabelecidas na LDO do Município. No ponto, 
não houve o acolhimento das arguições do gestor apresentadas em sede de defesa, no sentido de 
que a responsabilidade deveria recair sobre o Poder Legislativo, a quem coube a aprovação do 
Anexo de Metas Fiscais da LDO, vez que, conforme pontuado pelo Corpo Técnico da DAM, 
não haviam sido identificadas falhas na previsão do instrumento orçamentário, mas sim na 
execução orçamentária, que seria de responsabilidade do gestor. Aduziu-se que a gravidade da 
não limitação de empenho era reconhecida pela Lei nº 10.028/2000, que elenca tal conduta como 
infração administrativa contra as leis de finanças públicas (art. 5º, III, §§1ºe 2º). Ademais, 
destacou-se que o Manual de Auditoria classifica como “grave” a não expedição de ato 
determinando a limitação de empenho e como “gravíssima” a ocorrência de déficit de execução 
orçamentária, sem a adoção das providencias efetivas, razão pela qual considerou o Relator tais 
irregularidades para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. No que 
concerne à Divida Ativa, pontuou o Corpo Técnico que, na prestação de contas do município 
analisado, foi constatada a não adoção de providências suficientes para registro e recebimento 
dos valores da Dívida Ativa, e que, embora a Lei Orçamentária tenha previsto arrecadação, nada 
foi realizado. Rechaçou o Relator as alegações do gestor responsável, vez que não apresentara 
quaisquer documentos hábeis a comprovar a alegação de que não haveria encontrado na 
Prefeitura os arquivos que poderiam alimentar as ações nesse sentido, apontando-se, inclusive, 
que a prestação de contas não teria evidenciado sequer os valores inscritos. Dessa forma, 
entendeu o Relator que, incorrendo o gestor nas duas condutas omissivas - de não inscrever e 
não cobrar os créditos da Dívida Ativa - a situação deveria ser valorada como de elevado grau de 
gravosidade, contribuindo para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. 
Reputou também relevante a emissão de Recomendação ao atual gestor do ente, de modo que 
passasse a adotar as medidas necessárias à inscrição e cobrança da Dívida Ativa. Quanto às 
alterações orçamentárias, alertou o Corpo Técnico que o QDD atualizado e os respectivos atos 
normativos não constavam da prestação de contas ora examinadas. Assim, entendeu o Relator 
que a não apresentação dos documentos necessários à análise da legalidade das alterações 
orçamentárias afigurava-se conduta omissiva grave, devendo ser considerada para a emissão de 
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Parecer Prévio desfavorável. Em relação à sonegação de documentos exigidos pela Resolução nº 
04/2013 – TCE e à constatação de inconsistências de dados informados no Relatório Anual e 
divergências desses com aqueles obtidos pela Unidade Técnica em outros meios, aduziu-se que, 
ainda que fossem apresentadas demonstrações retificadas, essas não afastariam as divergências e 
inconsistências identificadas, havendo, inclusive, decisões do Pleno e das duas Câmaras de Contas 
pela cientificação do Conselho Regional de Contabilidade para apuração dos procedimentos 
adotados pelo Contador. Por essa razão, sendo consideradas condutas graves, a sonegação de 
documentos e a divergência de dados também seriam aptas a fundamentar a propositura de 
desaprovação das contas. No tocante às demais constatações do Relatório de Auditoria – Déficit 
Financeiro, falta de disponibilidade financeira para quitar as obrigações inscritas como Restos a 
Pagar e crescimento do saldo dos Restos a Pagar – assinalou-se que caracterizariam inadequada 
gestão fiscal/financeira, razão porque foram igualmente consideradas para a emissão de Parecer 
Prévio referente à gestão, objeto de análise nos autos. Por fim, além da emissão de Parecer Prévio 
desfavorável à aprovação das contas do município jurisdicionado, determinou-se a expedição de 
Recomendação ao atual gestor para que adotasse as medidas necessárias à melhoria da qualidade 
das informações contábeis e ao recebimento da Dívida Ativa, além da instauração, após o trânsito 
em julgado, de processo autônomo de apuração de responsabilidade. Processo nº 6208/2014 -
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.3.24 Apuração de responsabilidade. Portal da transparência. Vertentes passiva e ativa do 
acesso à informação. Disponibilização de dados em Portal da Transparência está 
inserida no conceito de transparência ativa, disciplinada na Lei nº 12.527/2011. Ausência 
de disponibilização de dados  “em tempo real” afronta o artigo 48, caput, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.527/2011. Falha técnica 
que compromete a disponibilização em tempo real em dados referentes à gestão fiscal. 
Imputação de sanção ao gestor afastada, vez que foi constatada falha técnica no servidor 
do site. Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados. Concessão de medida 
cautelar. Expedição de recomendação. A Segunda Câmara apreciou a Responsabilidade pelo 
descumprimento de obrigações legais relativas à transparência da gestão fiscal de Prefeitura, 
quanto ao exercício de 2019, tendo em conta que o Município não assegurou acesso às 
informações "em tempo real” no respectivo Portal da Transparência. Inicialmente, destacou o 
Relator que a decisão exarada no âmbito julgamento do RE nº 848.826/DF, com repercussão 
geral, não afastaria a competência do TCE para apreciar Contas de Gestão de Prefeito quando 
ordenador de despesa, vez que a tese fixada trata exclusivamente dos efeitos do julgamento das 
contas do Prefeito sob a ótica do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990. 
Restou consignado que o acesso à informação possui assento constitucional (arts. 5°, XXXIII, 
art. 37, §3°, II e 216, §2°), além de ostentar uma vertente passiva e outra ativa, sendo que a 
disponibilização de dados em Portal da Transparência está inserida no conceito de transparência 
ativa, disciplinada na Lei n° 12.527/2011, cujo descumprimento infringe o artigo 48, caput, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput e §2º, da Lei n° 12.527/2011. Restou configurado 
que as informações exigidas pela LRF estavam inseridas no Portal, mas em endereço eletrônico 
que apresentava limitação técnica, o que obstou a disponibilização dos dados “em tempo real”, a 
demandar a adoção de medidas por parte do gestor responsável. Foi caracterizado o fumus boni 
iuris, face ao não cumprimento da LRF e da LAI, e o periculum in mora, considerando que a 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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falha técnica poderia perdurar até o trânsito em julgado da decisão, de ordem a determinar a 
adoção de medida acautelatória. Foi afastada a sanção ao gestor, sugerida pelo Corpo Técnico e 
pelo Parquet Especial, vez que o exame da matéria conduziu à constatação de falha técnica no 
servidor do site e não à ausência de dados no Portal da Transparência, como inicialmente 
sindicalizado. O Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar no sentido de, 
cautelarmente, assinalar prazo de 30 dias para que a Prefeitura adotasse as providências 
necessárias ao exato cumprimento do art. 48, caput, da Lei Complementar n° 101/2000 e art. 8º, 
caput e §2º, da Lei 12.527/2011, procedendo à melhoria técnica do Portal da Transparência do 
Município, com vistas a evitar a oscilação na sua disponibilidade; além de expedição de 
recomendação à Municipalidade para que fossem incluídas no Portal as informações relativas ao 
exercício corrente, notadamente a Lei Orçamentária Anual e os Relatórios (RGF e RREO) já 
elaborados. Processo nº 007039/2019 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 
 

1.3.25 Consulta: Utilização de receitas advindas de aplicações financeiras e de alienações 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 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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00012/2020, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 27, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-
JURISPRUDENCIA-No-27.pdf#page=2&zoom=100,72,285 
 

1.3.26 Responsabilidade. Multa. Falecimento do responsável. Trânsito em julgado. Dívida. 
Espólio. Herdeiro. Ocorrendo o falecimento do responsável após o trânsito em julgado da 
decisão sancionatória, a multa imposta subsiste, pois já convertida em dívida patrimonial, e deve 
ser cobrada dos sucessores, no limite do patrimônio transferido. Acórdão nº 2952/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.27 Responsabilidade. Convênio. Ente da Federação. Débito. Prazo. Recolhimento. O prazo 
para recolhimento de débito imputado a ente federado deve ser fixado em quinze dias, a contar 
da notificação. Caso não seja possível a liquidação tempestiva do débito, o ente deve providenciar 
a inclusão do valor da dívida na sua lei orçamentária. Acórdão nº 12288/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.3.28 Tomada de Contas Especial. Ausência de pagamento do PIS e encargos sociais 
incompatíveis com a remuneração dos contratados. Ausência de manifestação dos 
interessados. Contas irregulares. Multa. Procedência. Apontou-se ainda, que as despesas 
declaradas pelo tomador não indicam o pagamento dos encargos sociais de FGTS e INSS, assim 
como não há comprovante de que a Entidade tenha cumprido suas obrigações em relação ao 
pagamento de PIS (item 2.9). Constataram-se pagamentos a título de "vencimentos e salários" na 
soma de R$ 395.614,81, sendo que os dispêndios realizados a título de encargos sociais deveriam 
corresponder a aproximadamente 53,21% do total gasto com a remuneração dos funcionários 
contratados pelo tomador. Verifica-se que ao utilizar-se de parcela dos recursos da parceria no 
pagamento de encargos sociais supostamente incorridos pela entidade, sem demonstrar e 
comprovar a sua legitimidade, autenticidade e correta aferição, pode caracterizar o uso em 
"finalidade diversa da pactuada", ensejando a aplicação de multa administrativa, à gestora, nos termos 
do art. 87, IV, "g", da Lei Complementar nº 113/2005. Processo nº 859704/18, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 
/ 2020 - Portal TCE-PR 
 
 

1.4 Concurso Público  
 

1.4.1 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito.  O aproveitamento de candidatos 

aprovados em concursos púbicos por outros órgãos e entidades: (i) requer previsão expressa no 

edital do concurso de onde serão aproveitados os candidatos; (ii) deve observar a ordem de 

classificação, a finalidade ou a destinação prevista no edital; (iii) deve ser devidamente motivado; 

(iv) deve se restringir a órgãos/entidades do mesmo Poder; (v) deve ser voltado ao provimento 

de cargo idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso (mesma denominação e mesmos 

requisitos de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres) 

; (vi) somente poderá alcançar cargos que tenham seu exercício previsto para as mesmas 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf#page=2&zoom=100,72,285
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/INFORMATIVO-DE-JURISPRUDENCIA-No-27.pdf#page=2&zoom=100,72,285
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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localidades em que tenham exercício os servidores do órgão/entidade promotor do certame. 

Acórdão nº 12077/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 

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

 

1.4.2 Admissão de Pessoal. Município. Processo Seletivo Simplificado. Edital nº 04.01/18. 

Legalidade e registro. Determinação para que o Município preveja em seus certames a 

reserva de vagas para portadores de deficiência, conforme previsto em lei local ou na Lei 

Estadual nº 18.419/15.  Do mesmo modo, endossa a sugestão de determinação para que o ente 

passe a assegurar o direito de reserva de vagas para os portadores de deficiência no instrumento 

convocatório. No caso, inexistindo lei municipal tratando do tema, deve ser seguido o que dispõe 

a Lei Estadual n.º 18.419/15, mesmo que se trate de certame que ofereça pequeno número de 

vagas, pois pode ocorrer que, no decorrer do prazo de validade do certame, sejam convocados 

aprovados suficientes para que o candidato da vaga reservada também seja chamado. Processo 

nº 667546/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-

2020/332123/area/242#6 

 

1.4.3 Admissão. Concurso Público para provimento do cargo efetivo. Ausência de apuração de 

inconstitucionalidade flagrante. Identificação de ilegalidade. Processo que tramita há 

mais de 5 anos de sua chegada neste Tribunal. Inteligência do Tema 445 de Repercussão 

Geral – STF. Aplicação aos atos de admissão. Registro tácito. Ao julgar a legalidade do ato 

admissional, divergindo do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, o Pleno da Corte 

de Contas aplicou extensivamente a tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 636.553/RS 

quanto ao prazo de cinco anos para exame de atos de concessão de aposentadoria. O Conselheiro 

Relator votou no sentido de registrar tacitamente o ato de admissão em razão do decurso do 

prazo de cinco anos a contar da entrada do processo no Tribunal de Contas e de não haver 

qualquer tipo de inconstitucionalidade flagrante. O Relator asseverou que "Esse novel 

entendimento da Suprema Corte, como se verá, aplica-se, integralmente, também aos processos 

de admissão de pessoal. Como bem se sabe, os atos de concessão de aposentadoria, reforma, 

pensão e os atos de admissão são, inequivocamente, atos complexos, de sorte que só se tornam 

juridicamente perfeitos após o Tribunal de Contas atestar/confirmar a sua legalidade, uma vez 

que a só concessão/autorização inicial do órgão de origem não é suficiente para fins de o 

administrado adquirir tal direito. Portanto, todos esses mencionados atos de pessoal sujeitos a 

registro possuem, à toda evidência, a mesma natureza jurídica, do que se conclui pela necessidade 

de aplicação do mesmo tratamento a ser ofertado pelo ordenamento jurídico." Concluiu o 

Relator, ainda, que "a mesma sistemática adotada para os atos de aposentadoria, reforma e 

pensão, há de ser aplicada aos atos de admissão, pois se tratam de atos complexos, sujeitos ao 

registro perante os Tribunais de Contas, possuindo tais atos a mesma natureza jurídica, de modo 

que não há como entender de forma distinta, afinal onde houver o mesmo fundamento haverá o 

mesmo direito – Ubi eadem ratio ibi idem jus – e, onde houver a mesma razão de ser, deve 

prevalecer a mesma razão de decidir – Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio”. Processo nº 

017199/2012, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#6
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http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

1.4.4 Concurso Público. Aproveitamento. Requisito. O aproveitamento de candidatos aprovados 

em concursos púbicos por outros órgãos e entidades: (i) requer previsão expressa no edital do 

concurso de onde serão aproveitados os candidatos; (ii) deve observar a ordem de classificação, 

a finalidade ou a destinação prevista no edital; (iii) deve ser devidamente motivado; (iv) deve se 

restringir a órgãos/entidades do mesmo Poder; (v) deve ser voltado ao provimento de cargo 

idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso (mesma denominação e mesmos requisitos 

de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres) ; (vi) 

somente poderá alcançar cargos que tenham seu exercício previsto para as mesmas localidades 

em que tenham exercício os servidores do órgão/entidade promotor do certame. Acórdão nº 

12.077/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 84, disponível em: 

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

 

 

2 Direito Constitucional  
 

2.1 Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado e regime jurídico. É 
constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista incide sobre as 
relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica 
de direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde (1). 
A fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado, é dotada de patrimônio e 
receitas próprias, autonomia gerencial, orçamentária e financeira para o desempenho da atividade 
prevista em lei [art. 1º da Lei Complementar (LC) 118/2007 do estado do Rio de Janeiro (2)]. 
Nessa configuração, o Estado não toca serviço público na área da saúde. Ele se utiliza de pessoa 
interposta — de natureza privada — que, então, adentra o mercado de trabalho e contrata. 
Assim, havendo uma opção do legislador pelo regime jurídico de direito privado, é decorrência 
lógica dessa opção que seja adotado para o pessoal das fundações autorizadas o regime celetista. 
No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da LC 118/2007, e do 
art. 22 da Lei 5.164/2007 (3), ambas do estado do Rio de Janeiro, que dispõem sobre a criação 
de fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, destinadas à prestação de 
serviços de saúde, observado o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Com esse entendimento, o Plenário julgou improcedente o pedido formalizado. Os ministros 
Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e 
Ricardo Lewandowski acompanharam o relator com ressalvas apenas para agregar fundamento 
específico acerca da distinção entre fundação pública de direito público e fundação pública de 
direito privado, nos termos do que decidido no RE 716.378, submetido à sistemática da 
repercussão geral. ADI 4247/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 997, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%
C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direi
to%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico 
 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4247&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direito%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direito%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Funda%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20com%20personalidade%20jur%C3%ADdica%20de%20direito%20privado%20e%20regime%20jur%C3%ADdico
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2.2 ADI: medicamento, autorização por lei e ausência de registro sanitário. Ante o postulado 
da separação de Poderes, o Congresso Nacional não pode autorizar, atuando de forma abstrata e 
genérica, a distribuição de medicamento. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) permitir a distribuição de substâncias químicas, segundo protocolos cientificamente 
validados. O controle dos medicamentos fornecidos à população leva em conta a 
imprescindibilidade de aparato técnico especializado, supervisionado pelo Poder Executivo. 
A Constituição Federal (CF) reservou aos parlamentares instrumentos adequados à averiguação 
do correto funcionamento das instituições pátrias, quais sejam, convocação de autoridade a fim 
de prestar esclarecimentos e instauração de comissão parlamentar de inquérito. Porém, surge 
impróprio aos parlamentares substituírem agência subordinada ao Poder Executivo. 
O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de cumprir a obrigação 
de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desengano, 
charlatanismo e efeito prejudicial. Ao elaborar a Lei 13.269/2016, o Congresso Nacional, 
permitindo a distribuição de remédio sem controle prévio da viabilidade sanitária, omitiu-se no 
dever constitucional de tutelar a saúde da população. A aprovação do produto no órgão do 
Ministério da Saúde é exigência para industrialização, comercialização e importação com fins 
comerciais (Lei 6.360/1976, art. 12). O diploma impugnado suprime, casuisticamente, o requisito 
de registro sanitário. Isso evidencia que o legislador deixou em segundo plano a obrigação de 
implementar políticas públicas voltadas à garantia da saúde. A oferta de medicamento, embora 
essencial à concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzida à margem do 
figurino constitucional, com atropelo dos pressupostos mínimos de segurança visando o 
consumo, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental 
à saúde [CF, art. 196 (1)]. É no mínimo temerária e potencialmente danosa a liberação genérica 
do tratamento sem realização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência de 
elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar. Trata-se, na espécie, 
de ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Médica Brasileira em face da 
Lei 13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados 
com neoplasia maligna. O Plenário, por maioria, confirmou medida cautelar (Informativo 826) e 
julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da aludida lei. 
Vencidos os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que conferiram 
interpretação conforme à CF ao art. 2º da referida norma. 
ADI 5501/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 996, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medi
camento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%
20registro%20sanit%C3%A1rio 

 
2.3 Competência do TCU. Empréstimo Externo. Abrangência. Ente da Federação. Garantia. 

A competência do TCU acerca das operações de crédito externo celebradas por pessoas jurídicas 
de direito público interno, com garantia da União, limita-se à fiscalização e ao controle das 
garantias prestadas por esta, sem interferência direta nas aplicações dos recursos pelo ente 
federado contratante, em homenagem ao princípio federalista e, por consequência, à autonomia 
dos entes federados, estabelecida no art. 18, caput, da Constituição Federal. Acórdão nº 2836/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5501&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medicamento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%20registro%20sanit%C3%A1rio
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medicamento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%20registro%20sanit%C3%A1rio
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ADI:%20medicamento,%20autoriza%C3%A7%C3%A3o%20por%20lei%20e%20aus%C3%AAncia%20de%20registro%20sanit%C3%A1rio
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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2.4 Competência do TCU. Princípio da Independência das Instâncias. CADE. Livre 
Concorrência. Fraude. Controle de Segunda Ordem.  Não compete ao TCU fiscalizar atos 
relacionados diretamente a infrações contra a livre concorrência. Nesses casos, a atuação do TCU 
é de segunda ordem, incidindo sobre a regularidade dos atos do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica. Acórdão nº 2839/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

2.5 Servidores Públicos: equiparação remuneratória e lei estadual anterior à EC 19/1998. A 
teor do disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal (CF) (1), é vedada a vinculação 
remuneratória de seguimentos do serviço público. Trata-se de ação do controle concentrado de 
constitucionalidade em face dos arts. 1º e 2º da Lei 4.983/1989 do estado do Maranhão, que 
estabelecem a isonomia de vencimentos entre diversas carreiras jurídicas. No julgamento da ADI 
304 — ocorrido antes do advento da Emenda Constitucional (EC) 19/1998 —, o Supremo 
Tribunal Federal, ao examinar a mesma lei, admitiu a equiparação remuneratória apenas das 
carreiras de procurador de estado e de delegado de polícia, tendo em conta a redação então 
vigente de dispositivos da CF. Nesta ADPF, a requerente argumentava, em suma, a não recepção 
dos mencionados artigos pelo ordenamento jurídico constitucional posterior à EC 19/1998. 
O Plenário julgou procedente pedido formalizado em arguição de descumprimento de preceito 
fundamental para assentar não recepcionados, pela CF, os arts. 1º e 2º da Lei maranhense 
4.983/1989. (1) CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XIII 
– é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;” ADPF nº328/MA, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 999, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%
C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20es
tadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 
 

3.1 ICMS: importação de gás natural e sujeito ativo. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS) incidente nas operações de importação de mercadorias tem como 
sujeito ativo o estado em que localizado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico 
da mercadoria importada. A conclusão acerca de quem será o destinatário jurídico do bem 
depende da análise do negócio jurídico entabulado entre as partes e das circunstâncias fáticas do 
caso concreto. De acordo com o art. 155, II, da Constituição Federal (CF), o critério material de 
incidência do ICMS é a realização de operações relativas à circulação de mercadoria, ainda que as 
operações se iniciem no exterior, tendo o § 2º, IX, a (1), do mesmo artigo completado que o 
imposto incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior. O 
aspecto material do fato gerador do ICMS incidente na importação é a circulação de mercadoria, 
caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda), com a consequente entrada no 
território nacional de bem ou mercadoria advinda do exterior. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que não é a mera entrada da mercadoria no território nacional que enseja a incidência do 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20estadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20estadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servidores%20p%C3%BAblicos:%20equipara%C3%A7%C3%A3o%20remunerat%C3%B3ria%20e%20lei%20estadual%20anterior%20%C3%A0%20EC%2019/1998
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ICMS-importação, pois deve haver circulação econômico-jurídica da mercadoria com 
transferência de domínio. O desembaraço aduaneiro refere-se ao aspecto temporal do fato 
gerador da obrigação tributária, momento em que o tributo passa a ser exigível, entendimento 
que, inclusive é objeto da Súmula Vinculante 48 do STF. O sujeito ativo competente para a 
instituição do ICMS-importação são os estados e o Distrito Federal, nos moldes do citado art. 
155, II, da CF, que receberão as prestações pecuniárias relativas às operações de importação que 
se realizem nos limites do seu território. De acordo com o art. 4º da Lei Complementar (LC) 
87/1996 (Lei Kandir), contribuinte é aquele que promove a importação, a qualquer título. Entre 
os Estados, conforme a redação do art. 155, § 2º, IX, a, da CF, o imposto caberá àquele onde 
estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria ou do bem. No 
entanto, a Constituição Federal não definiu qual deve ser considerado o estabelecimento 
destinatário da mercadoria. Uma interpretação literal da previsão contida no art. 11, I, d, da LC 
87/1996 (2) poderia levar o intérprete a considerar como estabelecimento destinatário 
meramente aquele estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Ocorre que essa interpretação 
é incabível, visto que confunde o aspecto temporal do fato gerador (momento em que o tributo 
passa a ser exigível) com a sujeição exacional passiva, além de desconsiderar o próprio fato 
jurídico da importação, o que não se coaduna com o texto constitucional. De fato, a 
jurisprudência desta Corte já se posicionou sobre essa questão no sentido de considerar que o 
destinatário é o destinatário econômico-jurídico do bem; e de que o local do desembaraço 
aduaneiro não se confunde com o local do destinatário jurídico da importação, ainda que possam 
ser faticamente o mesmo. Na importação própria, sob encomenda, o destinatário jurídico da 
mercadoria é o estabelecimento importador. A Secretaria da Receita Federal do Brasil admite três 
formas de importação de bens do exterior: por conta própria, por conta e ordem de terceiro e 
por encomenda. Na importação por conta própria, a importadora adquire bens no exterior em 
seu nome e os revende posteriormente para terceiros. Nessa hipótese, existem dois contratos de 
compra e venda: um entre o fornecedor estrangeiro e o importador, e outro entre o importador 
e o adquirente no mercado interno. Nessa situação, a venda do bem no mercado interno é 
negócio jurídico estranho à importação, pois a importadora possui a livre disponibilidade do bem 
para dar a ele a procedência que melhor lhe aprouver. Já na importação por conta e ordem de 
terceiros, o adquirente da mercadoria importada contrata empresa intermediária, prestadora de 
serviço para que promova, por conta e ordem da contratante, o despacho de importação da 
mercadoria em nome desta. Aqui, a empresa importadora é mera prestadora de serviços, sendo 
claro que o real importador é o adquirente da mercadoria. A importação por encomenda se 
equipara, para a maioria da doutrina, à importação por conta própria, tendo em vista que a 
importadora ou trading não é uma mera intermediária ou prestadora de serviço; nas duas 
hipóteses, o importador realiza duas operações: a primeira relativa à importação de mercadoria 
do exterior em seu próprio nome, e a segunda (em decorrência ou não de encomenda), relativa à 
venda desse bem ou mercadoria no mercado interno. Nesses casos, em que ocorrem duas 
operações, haverá, consequentemente, duas hipóteses de incidência do ICMS: uma referente ao 
fato jurídico da importação do bem, na qual deverá ser cobrado o ICMS-importação previsto no 
art. 155, § 2º, IX, a, da CF, e a outra concernente à posterior venda desse mesmo bem no mercado 
interno, momento em que incidirá a regra constante do caput do art. 155. 
Ou seja, na importação própria, sob encomenda, a importadora não é mera intermediária do 
consumidor interno ou simples prestadora de serviço, porque atua por conta própria, negociando 
e internalizando o bem no mercado para posterior revenda, independentemente de esta ter sido 
negociada antes ou depois da importação. Por isso, nessa hipótese, o destinatário jurídico da 
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mercadoria é o estabelecimento importador. O fato de o gás natural não poder ser estocado no 
estabelecimento do importador não altera a sujeição exacional ativa e passiva do ICMS-
importação. A circulação que importa para a hipótese de incidência do ICMS é a circulação 
econômico-jurídica de bens, o que significa a alteração da titularidade sem que seja necessário o 
deslocamento físico da mercadoria. A própria LC 87/1996 contempla a figura da circulação 
jurídica ou simbólica (art. 12) e dispensa, em seu art. 20 (3), a entrada física dos bens no 
estabelecimento para que ocorra a compensação do imposto. Ou seja, de acordo com essa 
previsão, o direito de crédito existe a partir da circulação jurídica de bens, independentemente da 
ocorrência de circulação física. No que se refere ao gás natural, devido a sua composição química, 
é impossível, fisicamente, a armazenagem e estocagem no estabelecimento do importador. A 
transferência de gás natural em sua forma gasosa se opera de modo contínuo e sua alocação 
apenas é viável depois de submetida a processo de industrialização, quando assume a forma 
líquida e não mais gasosa. Acrescente-se que, o Plenário do STF, em sede de repercussão geral 
(Tema 520), declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto do art. 11, I, d, da LC 
87/1996, para afastar o entendimento segundo o qual o local da operação ou da prestação, para 
os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, seria 
apenas o da entrada física do bem importado, tendo em vista, exatamente a juridicidade de 
circulação ficta de mercadoria, desde que haja efetivo negócio jurídico. 
No caso, mediante contrato de importação própria, sob encomenda, estabelecimento da 
Petrobras, localizado em Corumbá/MS, adquire gás natural diretamente de empresa na Bolívia. 
O gás é entregue à Petrobras no ponto em que ocorre a sua entrada no território nacional, naquele 
município. Há a transferência da titularidade jurídica do bem, na qual o gás sai da esfera jurídica 
da empresa boliviana e passa à titularidade da Petrobras e, somente uma vez internalizado, passa 
a ser de domínio das empresas situadas nos territórios dos estados requeridos, ocorrendo, dessa 
forma, dois negócios jurídicos com dupla incidência tributária. Com esse entendimento o 
Plenário, por maioria, julgou procedentes pedidos formulados em ações cíveis originárias, para, 
reconhecendo a sujeição ativa exacional do estado de Mato Grosso do Sul, envolvendo os atuais 
contratos de importação de gás natural da Bolívia do gasoduto Gasbol, determinar aos estados 
de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que se abstenham de formular qualquer 
tipo de autuação ou lançamento tributário do ICMS incidente sobre as operações de importação 
de gás natural advindo da Bolívia e realizada pela Petrobras - Corumbá/MS; e de prosseguirem 
com as cobranças já iniciadas. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Marco 
Aurélio e Rosa Weber que julgaram os pedidos improcedentes. ACO 854/MS, 1076/MS, 
1093/MS, Informativo do STF nº 996, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ICMS:%20imp
orta%C3%A7%C3%A3o%20de%20g%C3%A1s%20natural%20e%20sujeito%20ativo 
 

3.2 REFIS: exclusão de pessoa jurídica e necessidade de prévia notificação. É inconstitucional 
o art. 1º da Resolução 20/2001 do Comitê Gestor do Programa de Recuperação Fiscal 
(CG/Refis) (1), no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do Refis, prévia ao ato 
de exclusão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem constantemente 
reafirmado a garantia da plenitude de defesa como uma pretensão à tutela jurídica. A garantia da 
pretensão à tutela jurídica — albergada no art. 5º, LV, da CF (2) — envolve não só o direito de 
manifestação e de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver seus 
argumentos contemplados pelo órgão julgador. O exercício da autotutela estatal deve ocorrer por 
meio de procedimento administrativo que confira àqueles que eventualmente venham a ser 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4174979&numeroProcesso=665134&classeProcesso=ARE&numeroTema=520
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ICMS:%20importa%C3%A7%C3%A3o%20de%20g%C3%A1s%20natural%20e%20sujeito%20ativo
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#ICMS:%20importa%C3%A7%C3%A3o%20de%20g%C3%A1s%20natural%20e%20sujeito%20ativo
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atingidos pela decisão invalidatória oportunidade de manifestação prévia, observados os 
desdobramentos da ampla defesa [Tema 138 da Repercussão Geral (RG), RE 594.296]. Nesse 
sentido, é obrigatória a notificação prévia do contribuinte, antes da apreciação da representação, 
para que ele possa se manifestar sobre as irregularidades nela apontadas. Além disso, deve ser 
dado ao interessado a oportunidade para exercer sua defesa contra o ato de exclusão do Refis. 
Esse ato tem caráter individual e afeta diretamente o contribuinte em sua esfera particular de 
direitos. Ademais, considerações particulares, em tese, podem ter potencial para interferir na 
deliberação a ser adotada pelo Conselho Gestor. Quer dizer, há necessidade de apreciação da 
situação particularizada do contribuinte. Trata-se, no caso, de controvérsia centrada na falta de 
intimação prévia de contribuinte, pessoa jurídica, sobre o ato de exclusão do Refis, na ausência 
de observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem 
como nas garantias estabelecidas no art. 37 da CF (3). Não foi objeto de análise a matéria referente 
à validade do ato de exclusão do Refis, restrita à forma de notificação e à possibilidade de ser 
realizada pela imprensa oficial ou pela internet [Tema 291 RG, RE 611.230]. Com esse 
entendimento, ao apreciar o Tema 668 RG, o Plenário negou provimento a recurso 
extraordinário. RE 669196/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 996, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20excl
us%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3
%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o 
 

3.3  Planejamento. LDO. Limitação de empenho e movimentação financeira. Repasse do 
duodécimo. A autoridade política gestora do Poder Executivo, à luz do art. 9º da LRF, deve 
adotar providências efetivas, a exemplo da limitação de empenho e movimentação financeira, 
para minimizar redução das receitas estimadas, ainda que causada por crise fiscal e financeira, 
segundo critérios fixados pela LDO, a fim de evitar ocorrências como o atraso de repasses das 
parcelas do duodécimo para os Poderes e Órgãos autônomos. Parecer Prévio nº 16/2020-TP, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

3.4 Finanças Públicas. FUNDEB. Precatório. Alimentação escolar. Farda. IDH. Admite-se, 
excepcionalmente, quando se tratar de municípios pequenos e de baixo IDH, a aplicação de 
recursos oriundos dos precatórios do extinto Fundef em despesas com merenda, uniforme e 
instrumentos musicais, não enquadradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, 
mas importantes para o processo de ensino e aprendizagem. Acórdão nº 2904/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.5 Finanças Públicas. Renúncia de receita. Requisito. Incentivo fiscal. Ato normativo. 
Poder Executivo. Responsabilidade Fiscal. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária dos quais decorram renúncias de receitas, por ato normativo do 
Poder Executivo, deve obedecer aos requisitos previstos no art. 14 da LRF, ressalvadas as 
hipóteses do art. 14, § 3º, inciso I, da referida lei, bem como ao art. 113 do ADCT e aos 
dispositivos pertinentes da LDO em vigor, aplicando-se, no que couber, a resposta à consulta 
julgada por meio do Acórdão 1907/2019-TCU-Plenário. Acórdão nº 2832/20, Boletim de 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=669196&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20exclus%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20exclus%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo996.htm#Refis:%20exclus%C3%A3o%20de%20pessoa%20jur%C3%ADdica%20e%20necessidade%20de%20pr%C3%A9via%20notifica%C3%A7%C3%A3o
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1907%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=500923f0-209e-11eb-8187-8f5163452ab1
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Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

3.6 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da Lei nº 
13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Inocorrência. É imprescritível a pretensão de 
expedição de novo precatório ou nova Requisição de Pequeno Valor – RPV, após o 
cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017. Cinge-se a controvérsia sobre a 
ocorrência de eventual prescrição ante o transcurso de mais de cinco anos entre a data da 
expedição da RPV originária e a data do requerimento para expedição de novo requisitório de 
pagamento - previsão contida no art. 3º da Lei n. 13.463/2017, em virtude de seu cancelamento. 
A previsão no referido artigo é expressa ao determinar que, havendo o cancelamento do 
precatório ou RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor, não 
havendo, por opção do legislador, prazo prescricional para que o credor faça a respectiva 
solicitação. Esse dispositivo legal deixa à mostra que não se trata de extinção de direito do credor 
do precatório ou RPV, mas sim de uma postergação para recebimento futuro, quando tiverem 
decorridos 2 anos da liberação, sem que o credor levante os valores correspondentes. De acordo 
com o sistema jurídico brasileiro, nenhum direito perece sem que haja previsão expressa do 
fenômeno apto a produzir esse resultado. Portanto, não é lícito estabelecer-se, sem lei escrita, ou 
seja, arbitrariamente, uma causa inopinada de prescrição. Por outro lado, o retorno dos valores 
do precatório ou RPV, havendo seu cancelamento depois de um biênio, tem todo o aspecto de 
um empréstimo ao ente público pagador, tanto que o credor poderá requerer novo requisitório, 
sem limite de tempo e sem quantificação do número de vezes. Com efeito, por ausência de 
previsão legal quanto ao prazo para que o credor solicite a reexpedição do precatório ou RPV, 
não há que se falar em prescrição, sobretudo por se tratar do exercício de um direito potestativo, 
o qual não estaria sujeito à prescrição, podendo ser exercido a qualquer tempo. Precedentes: 
REsp. 1.827.462/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019; AgRg no REsp. 
1.100.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.3.2013. Efetuado o depósito dos valores 
do precatório ou RPV, os montantes respectivos se transferem à propriedade do credor, pois 
saem da esfera de disponibilidade patrimonial do ente público. Sendo de sua propriedade, o 
credor pode optar por sacá-los quando bem entender; eventual subtração da quantia que lhe 
pertence, para retorná-la em caráter definitivo aos cofres públicos, configuraria verdadeiro 
confisco - ou mesmo desapropriação de dinheiro, instituto absolutamente esdrúxulo e ilegal. Resp 
nº 1.856.498 – PE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 681, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

3.7 Contribuição Previdenciária sobre receita bruta – CPRB. Operações de vendas 
destinadas à Zona Franca de Manaus. Equivalência à exportação. Isenção. As receitas 
decorrentes das operações de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus devem 
ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A Lei n. 
12.546/2011, com redação dada pela Lei n. 12.844/13, criou espécie de contribuição 
previdenciária substitutiva: "até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita 
bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% 
(um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n. 
8.212/1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto 
n. 7.660/2011, nos códigos referidos no Anexo desta Lei" (art. 8º); e dispôs que, "para fins do 
disposto nos arts. 7º e 8º, exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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exportações" (art. 9º, II). Por sua vez, a Zona Franca de Manaus constitui área de livre comércio 
instituída pelo Decreto-lei n. 288/1967, cujo art. 4º veicula incentivo fiscal especial, estabelecendo 
que "a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona 
Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, 
constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro". As 
vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, na linha de pacífico entendimento 
jurisprudencial deste Tribunal Superior, são alcançadas pela regra do art. 9º, II, da Lei n. 
12.546/2011. A propósito, a Segunda Turma tem assim entendido: "a venda de mercadorias para 
empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o 
estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo interpretação do Decreto-lei n. 288/1967, de 
modo que, com base nesse entendimento consolidado, é possível concluir que não incide sobre 
tais receitas a contribuição substitutiva prevista na Lei n. 12.546/201. REsp nº 1.579.967-RS, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 681, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Pessoal. Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira da Previdência, 
Saúde e do Trabalho.  É ilegal a concessão da Gratificação de Desempenho da Atividade do 
Seguro Social – GDASS (art. 11 da Lei 10.855/2004) de forma integral em aposentadoria com 
proventos proporcionais, porquanto as únicas gratificações isentas de proporcionalização, em 
casos de aposentadorias proporcionais, são a gratificação adicional por tempo de serviço, a 
vantagem pessoal dos quintos e a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990 (Súmula TCU 266). 
Acórdão nº 11330/20, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

4.2 Ato de Inativação. Cálculos de proventos de aposentadoria fundamentada no art. 40, § 1º, 
da CF: Quando a média de contribuições for superior à última remuneração, o índice de 
proporcionalização deve ser aplicado diretamente ao valor desta, consoante previsão do 
§5º, do art. 1º, da Lei nº 10.887/04 – Registro. O Município emitiu o Decreto 80/2017, por 
meio do qual foi aposentado por idade Motorista com proventos mensais. Com máxima vênia à 
orientação sustentada pelos Órgãos Instrutivos, entendo irretocáveis os cálculos dos proventos 
realizados pelo Fundo de Previdência do Município. Conforme previsão da Lei 10.887/04: art. 
1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federa l e no art. 2º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples 
das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 
período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência. (...) § 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste 
artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem 
exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 
Uma vez que a média das contribuições é maior que a remuneração do servidor (isto é à última 
remuneração antes da inativação), deve-se aplicar o indice de proporcionalização sobre o valor 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.855.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A266/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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desta, e não sobre o valor da média, pois o dispositivo transcrito expressamente prevê que os 
"proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não 
poderão (...) exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria. Pode-se replicar que, uma vez aplicado o índice de proporcionalização sobre a 
média, o valor obtido será menor que o da última remuneração, de modo que inexistirá ofensa 
ao disposto no § 5°, do art. 1°, da Lei 10.887/04.  Acórdão nº 2292/20 - Primeira Câmara, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 86, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-
2020/331849/area/242#5 
 

4.3 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Rescisão contratual sem 
fundamentação. Repasse a menor consignação INSS. Emissão de empenho após a 
vigência do contrato. Provimento parcial. Redução de multa. Exclusão de débito. 
Irregularidade. Determinação. Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou as 
Contas Irregulares, com aplicação de multa, imputação de débito e determinação. A 
documentação encaminhada na fase recursal sanaram as irregularidades referentes à consignações 
de INSS e rescisão contratual do acórdão originário. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, por unanimidade de votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso face sua 
tempestividade, legitimidade e adequação, e, no mérito, pelo provimento parcial, tendo em vista 
o saneamento das falhas relativas às consignações de INSS e de rescisão contratual, sem a 
necessária fundamentação, reduzindo a multa e excluindo o débito. Mantem as falha descritas 
nos itens 3 e 4 e determinação imposta pela falha descrita no item 4, segundo a qual, a atual gestão 
deve regularizar os registro oriundos de exercícios anteriores na conciliação bancária. Julgamento 
das contas como Irregulares, nos termos do art. 15, III da LOTCE. Acórdão nº 1363/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
4.4 Pensão por morte. Irregularidade quanto à emissão de parecer jurídico por assessoria 

jurídica particular, nos processos concessivos de benefícios de natureza previdenciária. 
Abertura de processo de representação. Pensão por morte concedida à viúvo de ex-segurada 
aposentada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Caixa de Aposentadoria de Pensão 
dos Servidores de Itapajé. O Órgão Técnico concluiu pela regularidade do ato de pensão. O 
Ministério Público emitiu Parecer encaminhado os autos à origem para que fosse emitido um 
Parecer pela Procuradoria-Geral do Município de Itapajé ou pela Caixa de Aposentadoria, por si 
tratar de de "atividade rotineira e típica da Administração Pública, não havendo, portanto, como 
ser transferida à iniciativa privada, devendo ser desempenhada por servidores públicos". Quando 
se tratar de atividade de caráter permanente, como os de assessoria jurídica, funções típicas da 
Administração Pública, é recomendável que sejam criados cargos efetivos no quadro de pessoal 
do Município, a serem preenchidos mediante concurso público, ou comissionados, de livre 
nomeação e exoneração. No entanto, o Município de Itapajé possui Procuradoria Jurídica própria 
e entidade de Previdência Pública própria. Dessa forma, apesar da Assessoria ter sido contratada 
por meio de processo licitatório, a emissão de parecer em TODOS os processos de atos de 
pessoal trata-se de serviço público ordinário, que não se reveste de singularidade, que poderia ter 
sido prestado por procuradores municipais do quadro. A Segunda Câmara Virtual do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, autorizou o registro do ato, dando-se 
ciência à unidade jurisdicionada, e à Gerência de Fiscalização de Pessoal da SECEX, para que 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#5
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sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à abertura de Processo de Representação para apurar 
as possíveis irregularidades quanto a emissão de Parecer por Assessoria Jurídica particular. 
Resolução nº 1780/20, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 3/20, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 
4.5 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Regime de Dedicação Exclusiva. Professor. 

Aposentadoria. Reforma (Pessoal). É ilegal a acumulação de aposentadoria de professor em 
regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria ou reforma, mesmo que não tenha 
havido exercício concomitante dos cargos, pois o instituto da acumulação se dirige à titularidade 
de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. 
Acórdão nº 11838/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 333, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/.  

 
4.6 Aposentadoria de Agente Educacional. Doença não prevista no rol que autoriza os 

proventos integrais. Opinativos pela negativa de registro. Medida desarrazoada. 
Inteligência do art. 457, § 2º, do RITCEPR. Conversão do feito em diligência para 
retificação do ato. Nos presentes autos verifica-se que os pareceres, técnico (Coordenadoria de 
Acompanhamento de Atos de Gestão - CAGE) e Ministerial, opinam pela negativa de registro 
do ato de inativação da servidora, pois a doença que a acometeu não se enquadrou no rol legal 
para concessão de proventos integrais e não houve manifestação ou retificação do respectivo ato 
de inativação. Assim, em que pesem os opinativos pela negativa de registro do ato, não se pode 
negar que a decisão pelo não registro, ainda que cabível no caso dos autos, se mostraria mais 
prejudicial à servidora aposentada do que ao ente previdenciário em si. Nesse passo e tendo em 
mente que a simples e objetiva retificação do ato de inativação resolveria a questão, há que ser 
aplicado no presente o prescrito no § 2º do art. 457 do RITCEPR, a seguir transcrito: Quando a 
diligência envolver decisão preliminar de mérito ou for reconhecida sua relevância, poderá ela ser 
determinada por deliberação colegiada, mediante lavratura de acórdão. Destarte, no atual estado 
dos autos, mostra-se mais razoável, a conversão do julgamento em diligência pelos motivos acima 
expostos, sob pena da aplicação da multa prevista no Art. 87, III, "f" da Lei Complementar 
113/05. Desta feita, vota-se pela realização de derradeira diligência à origem, para que a 
PARANAPREVIDENCIA proceda às diligências necessárias a fim de retificar o ato de 
aposentadoria da servidora de modo a torná-la compatível com a documentação acostada aos 
autos. Processo nº 925041/16, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242#2 

 
4.7 Ato de Inativação. Aposentadoria. Data de ingresso no serviço público. Aplicação da 

regra de transição. Prejulgado nº 593585/18. Unidade técnica pelo registro. Ministério 
Público pela negativa de registro. Negativa de registro. Emissão de novo ato. Intimação 
do interessado. A unidade técnica verificou que a data de ingresso no serviço público é 
incompatível com a regra de aposentadoria escolhida, art. 3º, incisos I a III, da Emenda 
Constitucional nº 047, de 05 de julho de 20051, que exige ingresso no serviço público até 
16/12/1998, porém a data de ingresso foi em 01/01/2007. Conforme o prejulgado nº 
593585/18, para a Emenda Constitucional nº 047/2005 o ingresso no serviço público dever ter 
ocorrido em cargo efetivo até 16/12/1998, vinculado ao RPPS ou ao RGPS, sendo neste apenas 
os regidos pelo regime estatutário. Assim, filia-se ao entendimento do representante do Ministério 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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Público, uma vez que o servidor foi contratado pelo regime da CLT (fl. 001 - peça processual nº 
013), tendo recolhido para o RGPS até 31/12/2006 (fl. 001 -peça processual nº 008); que o art. 
5º da Lei Municipal nº 886/7211 (fl. 002 - peça processual nº 047) já exigia prévia aprovação em 
concurso público para nomeação em cargo efetivo quando da contratação do servidor em 
24/05/1979 (fl. 001 - peça processual nº 013); que o art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 
016/200312 extinguiu o quadro único de pessoal da prefeitura, que continha os servidores 
estatutários e que somente passou a exercer cargo público por força da Lei Complementar 
Municipal nº 053/20062, que criou o regime próprio de previdência municipal. Dessa forma, para 
a aplicação da regra de transição escolhida, o prazo limite para ingresso em cargo público era 
16/12/1998, o que não ocorreu no presente caso. Face ao exposto, propõe-se que seja a 
aposentadoria em análise considerada ilegal. Nos termos do art. 303 do Regimento Interno, a 
origem deverá expedir novo ato. Ainda, nos termos do Prejulgado nº 01114, a Paranaguá 
Previdência deverá comprovar a intimação do servidor, a fim de possibilitar a fluência do prazo 
recursal. Processo nº 589460/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242#2 

 
4.8 Ato de Inativação. Inconformidade no Cálculo da Média. Manifestações uniformes pela 

negativa de registro. Conversão do feito em diligência, para refazimento do cálculo e 
retificação do ato. Conforme exposto no relatório, a Unidade Técnica, mesmo depois da 
apresentação do ato de aposentadoria retificado, detectou inconformidades no cálculo efetuado 
pela entidade relativo à média das 80% maiores contribuições, e ofereceu novas oportunidades 
para que fossem apresentados os valores corretos. A unidade técnica afirmou claramente que, em 
se tratando de refazimento do cálculo do benefício, deveria ser utilizada a tabela vigente à época 
do novo cálculo, e inclusive forneceu nos autos uma relação de todas as remunerações com suas 
respectivas atualizações, de modo a propiciar ao Instituto subsídios para saneamento da 
impropriedade. Contudo, da análise das peças processuais, extrai-se que a inconformidade 
persistiu, pois a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastá-la, e, 
assim, as manifestações conclusivas da unidade técnica e do Órgão Ministerial foram uniformes 
pela negativa de registro do ato. Na medida em que a análise da aplicação dos valores encontrados 
após o refazimento do cálculo a ser efetuado de forma correta pela entidade afigura-se essencial 
para que se possa concluir de forma definitiva acerca do mérito, necessário que se expeça 
Determinação ao Instituto Previdenciário para a adoção das providências pertinentes. Nesse 
sentido, converte-se o presente julgamento em diligência, a fim de que seja emitido novo ato de 
inativação, retificado de acordo com o cálculo corrigido a ser elaborado pela entidade, conforme 
requerido pela unidade técnica. Processo nº 437148/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 87, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-
n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2 

 
4.9 Recurso de Revista. Aposentadoria julgada ilegal. Negativa de registro. Ausência de 

indícios de ascensão funcional. Presunção de boa-fé. Provimento do recurso. Legalidade 
e registro do ato.  Considerando que as extrapolações não foram expressivas, não refletindo 
uma gestão dissociada dos dispositivos legais, com fundamento no princípio da razoabilidade, 
converta-se as irregularidades em ressalvas, acompanhando o Ministério Público de Contas, 
afastando as duas multas aplicadas. No que tange à multa pelo atraso no envio dos dados do 
SIM-AM, o recorrente alegou que os atrasos decorrerem da ausência, pela contratada para a 
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prestação dos serviços, de profissional treinado para o envio dos dados do SIM-AM, destacando 
que ao longo do exercício os atrasos foram sendo reduzidos. Conforme sustentado, tal 
irregularidade prejudica a atividade de fiscalização deste Tribunal, tanto que a Lei dispõe que o 
prazo para apresentar as informações, em meio eletrônico, será fixado em ato normativo do 
Tribunal de Contas, no caso, pelas Instruções Normativas nº 124/2017 e nº 128/2017, primando 
assim, pelo bom andamento da fiscalização. Todavia, a par disso, vem-se afastando a multa 
quando os atrasos são iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, pois nestes casos, com base no 
princípio da razoabilidade, entende-se que o atraso não se mostra suficiente para prejudicar a 
atividade de fiscalização deste Tribunal, podendo ser relevado. Conforme quadro a seguir, 
somente em dois bimestres o atraso foi inferior a 30 dias, limite que este Tribunal tem aceito 
como passível de mera ressalva, sem aplicação de multa. Inobstante os argumentos da defesa, 
eventuais deficiências da Administração não podem ser opostas a este Tribunal, até porque se a 
contratada não dispunha de profissional capacitado para prestar os serviços, deve o gestor 
responder pela contratação realizada, razão pela qual mantem-se a ressalva e a multa aplicada. 
Processo nº 530842/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 87, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-
2020/332123/area/242#2 

 
4.10 Policiais Civis: Paridade e Integralidade dos proventos de aposentadoria.É 

inconstitucional norma que preveja a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade 
de proventos a policiais civis. A Constituição Federal (CF) garantia, até o advento da Emenda 
Constitucional (EC) 41/2003, a paridade entre servidores ativos e inativos, o que significava 
exatamente a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos 
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas 
aos servidores em atividade. O § 8º do art. 40 da CF (1), na redação que lhe conferiu a EC 
41/2003, substituiu a paridade pela determinação quanto ao reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. De 
igual modo, a integralidade, que se traduz na possibilidade de o servidor aposentar-se ostentando 
os mesmos valores da última remuneração percebida quando em exercício no cargo efetivo por 
ele titularizado no momento da inativação, foi extinta pela mesma EC 41/2003. É 
inconstitucional norma que preveja a concessão de “adicional de final de carreira” a policiais civis. 
O art. 40, § 2º, da CF, na redação dada pela EC 41/2003, dispõe que os proventos de 
aposentadoria e as pensões, quando de sua concessão, “não poderão exceder a remuneração do 
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência 
para a concessão da pensão”. Assim, a remuneração do cargo efetivo no qual se der a 
aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos. 
Policiais civis e militares possuem regimes de previdência distintos e, portanto, o fato de alguns 
deles conterem previsão quanto à possibilidade de aposentadoria dos militares em classe 
imediatamente superior à que ocupava, quando em atividade, não é fundamento legal para a 
extensão dessa vantagem aos policiais civis. No caso, trata-se de ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo governador do estado de Rondônia em que se discutem as 
alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar estadual 672/2012. Essa lei 
complementar estabeleceu regras próprias para a concessão e manutenção dos benefícios 
previdenciários a serem concedidos para a categoria dos policiais civis. 
Com o entendimento acima exposto, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-87-2020/332123/area/242#2
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do § 12 do art. 45 (2) e dos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 91-A (3) da Lei Complementar estadual 
432/2008, na redação que lhes conferiu a LC 672/2012. Não houve modulação de efeitos da 
decisão, porquanto a manutenção das aposentadorias concedidas com base na lei declarada 
inconstitucional resultaria em ofensa à isonomia em relação aos demais servidores civis do estado 
de Rondônia não abrangidos pelas regras que lhes seriam mais favoráveis. (1) CF: “Art. 40. O 
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. (...) § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” 
(2) LC 432/2008: “Art. 45. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares 
de cargo efetivo, salvo as hipóteses de aposentadoria dos artigos 46, 48 e 51, será considerada a 
média aritmética simples das maiores remunerações, utilizando como base para as contribuições 
do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta 
por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início 
da contribuição, se posterior àquela competência. (...) § 12. Os proventos e outros direitos do 
Policial Civil do Estado Inativo e Pensionista serão calculados de acordo com o disposto no 
artigo 91-A e seus parágrafos e artigo 30, inciso III e, revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio do Policial Civil da ativa.” (3) LC 
432/2008 do estado de Rondônia: “Art. 91-A. Os benefícios previdenciários da Categoria da 
Polícia Civil, de aposentadoria e pensão por morte aos seus dependentes, dar-se-ão em 
conformidade com o disposto no inciso II, do § 4o do artigo 40, da Constituição Federal e o 
disposto na Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985. § 1º O Policial Civil 
do Estado de Rondônia passará para a inatividade, voluntariamente, independente de idade 
mínima, com proventos integrais e paritários ao da remuneração ou subsídio em que se der a 
aposentadoria, aos 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com 20 (vinte) anos de 
tempo efetivo de serviço público de natureza estritamente policial, a exceção da aposentadoria 
por compulsória que se dará aos 65 (sessenta e cinco) anos. (…) § 4º O Policial Civil do Estado 
de Rondônia fará jus a provento igual à remuneração ou subsídio integral da classe imediatamente 
superior, ou remuneração normal acrescida de 20% (vinte por cento) para o Policial Civil do 
Estado na última classe, nos últimos cinco anos que antecederam a passagem para a inatividade, 
considerando a data de seu ingresso na Categoria da Polícia Civil e desde que: I – ao servidor da 
Categoria da Polícia Civil do Estado fazer opção formal na Instituição Previdenciária pela 
contribuição sobre a respectiva verba de classe superior ou verbas transitórias, atendendo o prazo 
de carência efetiva a ser cumprida, devendo ser comunicado a Coordenadoria Geral de Recursos 
Humanos – CGRH, para registro funcional na pasta do servidor, sendo da obrigatoriedade do 
Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON, o entabulamento dos cálculos dos 
valores a ter a incidência do percentual previdenciário, conforme a opção do serventuário; e II – 
ao Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON incumbe a responsabilidade do 
cálculo do resíduo de contribuição eventualmente devido e a ser custeado para cumprimento do 
interstício de 5 (cinco) anos de contribuição incidente sobre a classe superior ou sobre as verbas 
de caráter transitório para possível reflexo nos proventos de inatividade. § 5º Os proventos da 
aposentadoria de que trata este artigo terão, na data de sua concessão, o valor da totalidade da 
última remuneração ou subsídio do cargo em que se der a aposentadoria e serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio dos 
servidores em atividade, considerando sempre a data de ingresso do servidor na Categoria da 
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Polícia Civil em virtude das variáveis regras de aposentação e da legislação em vigor. § 6º Serão 
estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, incluídos os casos de transformação ou reclassificação do cargo ou da 
função em que se deu a aposentadoria aos servidores da Categoria da Polícia Civil que tenham 
paridade e extensão de benefícios de acordo com a legislação em vigor.” 
ADI 5039/RO, Informativo de Jurisprudência do STF nº 998, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Policiais%20civis:%
20paridade%20e%20integralidade%20dos%20proventos%20de%20aposentadoria 

 
4.11 Aposentadoria. URV incorporada à remuneração do servidor por decisão judicial. 

Inexistência de reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Incorporação da 
parcela em sintonia com a decisão do STF no RE 561836 ED/RN. Ausência de erro 
formal. Registro do ato aposentador. O Pleno da Corte de Contas, ao julgar pelo registro de 
ato de aposentadoria, divergiu do posicionamento do Corpo Técnico e do Ministério Público de 
Contas e decidiu que a incorporação de parcela resultante da conversão do padrão monetário em 
URV incorporada à remuneração do servidor aposentado estava em consonância com o decidido 
pela Suprema Corte em sede do RE nº 561836 ED/RN, por não ter havido a reestruturação 
remuneratória da carreira cujo servidor é parte integrante. Processo nº 019260/2016 - TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020
__TCE_RN.pdf 

 

4.12 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. 
Aposentadoria. Reforma (Pessoal). É ilegal a acumulação de aposentadoria de professor em 
regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria ou reforma, mesmo que não tenha 
havido exercício concomitante dos cargos, pois o instituto da acumulação se dirige à titularidade 
de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. 
Acórdão nº 11.838/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.13 Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de Ofício. 

Impossibilidade. Pensão militar. Eventual irregularidade em ato de reforma registrado pelo 
TCU, sem possibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU), pode 
ser objeto de nova análise de legalidade na apreciação da pensão militar decorrente, pois a 
concessão da pensão é ato novo, também complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise 
realizada pelo TCU no exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal. Acórdão nº 12.100/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
4.14 Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira de Previdência. Saúde e 

Trabalho. É ilegal a concessão da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social 
– GDASS (art. 11 da Lei 10.855/2004) de forma integral em aposentadoria com proventos 
proporcionais, porquanto as únicas gratificações isentas de proporcionalização, em casos de 
aposentadorias proporcionais, são a gratificação adicional por tempo de serviço, a vantagem 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5039&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Policiais%20civis:%20paridade%20e%20integralidade%20dos%20proventos%20de%20aposentadoria
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Policiais%20civis:%20paridade%20e%20integralidade%20dos%20proventos%20de%20aposentadoria
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.855.htm
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pessoal dos quintos e a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990 (Súmula TCU 266).  Acórdão nº 
11.330/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 84, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.15 Auditoria in loco. Atos de Pessoal. Aposentadoria por invalidez. Reavaliações periódicas. 

Ausência. Cargo comissionado. Assessor Jurídico e de Assistente de Serviço de 
Imprensa. Funções permanentes. Ausência de atribuições legais para cargos públicos. O 
TCE/SC aplicou multa ao Ex-Prefeito Municipal de Pinheiro Preto pelas seguintes 
irregularidades: a) ausência de procedimento de reavaliações periódicas dos benefícios de 
aposentadoria por invalidez concedido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Pinheiro Preto IPREPI; b) existência de Servidores ocupantes de cargo 
comissionado de Assessor Jurídico e de Assistente de Serviço de Imprensa, com atribuições 
inerentes às funções permanentes da Prefeitura Municipal, contrário aos pressupostos de direção, 
chefia ou assessoramento; e c) ausência de atribuições legais dos cargos de provimento efetivo e 
de cargos comissionados existentes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Pinheiro Preto. O TCE/SC também aplicou multa ao Ex-Diretor Presidente do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto - IPREPI, pela 
ausência de procedimento de reavaliações periódicas dos benefícios de aposentadoria por 
invalidez concedido pelo IPREPI.  O Tribunal recomendou à Prefeitura Municipal de Pinheiro 
Preto: a) quando da criação de cargos de provimento efetivo e comissionados, que estabeleça as 
respectivas atribuições, em consonância com o disposto no art. 37, caput, e incisos I e V, da 
Constituição Federal e art. 7 da Lei Complementar Municipal n. 142/2008; b) que se abstenha de 
admitir servidor ocupante de cargo de provimento em comissão no quadro funcional da 
Prefeitura, sem as funções de direção, chefia ou assessoramento, de acordo com o previsto no 
art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal; c) que mantenha o controle de frequência formal 
e diário de seus servidores, ocupantes de cargo de provimento efetivo e comissionados, de 
maneira que fiquem registrados, em cada período trabalhado, os horários de entrada e saída, 
ressaltando-se que, quando o registro se der de forma manual, o ideal para evitar registro posterior 
ao dia trabalhado é a utilização de livro-ponto por setor ou lotação, com o registro obedecendo 
à ordem cronológica de entrada no local de trabalho, rubricado diariamente pelo responsável do 
órgão ou setor, em obediência aos princípios da eficiência e moralidade, previstos no art. 37. 
caput, da Constituição Federal e art. 79, da Lei Complementar Municipal n.16/1992.  Trata-se de 
Auditoria “in loco”, com abrangência no período de 01/01/2013 a 22/08/2014, relativa a atos 
de pessoal, da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto.  Inicialmente o Relator apontou que "a 
auditoria verificou a existência de quatro servidores públicos municipais aposentados por 
invalidez, os quais recebem o benefício por meio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto - IPREPI. A irregularidade diz respeito à 
ausência de procedimento de reavaliação periódica, procedimento exigido para a manutenção 
desses benefícios. Tal obrigação visa a evitar possíveis fraudes, encontrando amparo no art. 40. 
§ 1º, I, da Constituição Federal e, notadamente. no art. 31, da Lei Complementar Municipal n. 
81/99, bem como, no art. 56. § 1, IV, da Orientação Normativa n. 02/09, emitida pelo Ministério 
da Previdência Social".  Sobre a contratação de servidores para desenvolver atividades de cunho 
permanente e contínuo, o Relator observou que foi verificada a contratação de servidores em 
comissão para ocupar os cargos de Assessor Jurídico e de Assessor de Imprensa sem observância 
das regras do concurso público.  Para o Relator, "é sabido que os cargos destinados ao 
desenvolvimento de atividades de cunho permanente e contínuo na Administração Pública, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A266/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 85 de 112 

 

devem ser providos por meio de concurso público. A propósito, esta Corte de Contas por meio 
do Prejulgado n. 1911, entendeu que é necessária a existência de quadro permanente de servidores 
públicos para o desempenho de assessoramento jurídico, à exceção do cargo de chefia, que pode 
ser preenchido através de cargo em comissão".  Ademais, "idêntico fundamento deve ser 
observado quando do preenchimento de cargo relativo à assessoria de imprensa, haja vista que 
as atividades desenvolvidas nesse caso, sem dúvidas, revestem-se de caráter permanente e 
continuo, sobretudo porque auxilia na manutenção do processo de comunicação que sempre 
deve existir entre o gestor público e a população. Desse modo, constatado que os aludidos cargos 
existentes no âmbito do Poder Executivo Municipal estão preenchidos por servidores nomeados 
em comissão, sem a realização de concurso público, houve afronta à Constituição da Federal, 
concluindo-se pela aplicação de multa ao responsável".  Por fim, sobre a inexistência de descrição 
quanto às atribuições legais dos cargos de provimento efetivo e cargos comissionados existentes 
na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, foi verificado que não havia Lei Municipal 
com previsão sobre as atribuições dos cargos de provimento efetivo e dos cargos comissionados 
do Poder Executivo Municipal.  De acordo com o Relator, a "descrição dessas atribuições dos 
cargos públicos é necessária, entre outras razões, para aferir a eficiência dos serviços prestados 
pelos servidores, bem como, para evitar eventual desvio de função. Essa obrigatoriedade decorre 
da interpretação do art. 37, I, II e V. da Constituição Federal. Além da omissão da Administração 
Pública local, ainda restou mais nítida a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n. 
142/2008. que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Poder Executivo 
Municipal”. @RLA-14/00463561, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

  
4.16 Consulta. Servidor. Aposentadoria especial de professor. Afastamento. Familiar com 

doença. Atividades políticas. Contagem. O TCE/SC não conheceu de Consulta formulada 
pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI acerca da contagem 
do período de afastamento para cuidados de familiar com doença nos cálculos para a 
aposentadoria especial de professor e sobre o período de afastamento para atividades políticas, 
como, p. ex., candidato a vereador. Contudo encaminhou os Prejulgados 2038, 2024, 2020, 1903, 
1802. Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município 
de Itaiópolis, no qual questiona: “Quanto ao período de afastamento para cuidados de familiar 
com doença, tal período pode ser considerado em período para aposentadoria especial de 
professor? Quanto ao período de atividades políticas (candidato a vereador)”.  Inicialmente, o 
Relator informou que a área técnica entendeu que a “situação formulada na presente Consulta 
não se amolda aos requisitos de admissibilidade estipulados nos incisos II, III, IV e V do art. 104 
do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de caso concreto e não haver requerimento 
formal assinado pelo consulente”. Ademais, observou que o consulente “não indicou de forma 
precisa da dúvida ou controvérsia suscitada e, não apresentou parecer da assessoria jurídica da 
entidade autárquica, inviabilizando, assim, a análise do presente processo”.  O Relator ponderou, 
por essas razões, que a Consulta não deve ser recebida e encaminhou o item 4 do Prejulgado 
2020: “Para que o professor readaptado possa ter direito à redução do tempo para a 
aposentadoria, na forma do art. 40, §5º, da Constituição Federal, é essencial que a nova função 
enquadre-se em uma das hipóteses do art. 67, § 2º, da Lei n. 9.394/96, inserido pela Lei n. 
11.301/06, não bastando apenas a condição de professor”, além dos Prejulgados acima 
mencionados. @CON-20/00134674, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=911
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1400463561
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2038
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2024
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2020
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1903
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1802
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2020
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000134674
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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4.17 Consulta. Servidores. Proventos. Averbação de vantagem de natureza temporária. 
Regência de classe. Repercussão da EC 103/2019. Lei Complementar em desacordo com 
a alteração constitucional superveniente. O TCE/SC respondeu à Consulta formulada pela 
Diretora-Executiva do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, acerca da incorporação 
de verbas transitórias previstas em legislação municipal à luz da Emenda Constitucional n. 
103/2019, com a criação do Prejulgado 2245, informando que: "os professores e os servidores 
do Município de Canoinhas que implementaram os requisitos para aposentadoria entre a vigência 
da Lei Complementar Municipal n. 069/2019 e a Emenda Constitucional n. 103/2019 não 
poderão averbar as rubricas denominadas “Gratificação de regência de classe” e “Gratificação 
pelo exercício de função especializada de magistério” devido ao fato de a Lei Complementar 
Municipal n. 069/2019 trazer como fator de proporcionalidade a contagem de tempo em “anos 
de contribuição previdenciária”, não admitindo a contagem em fração de anos ou meses”. E 
complementou: “Os professores e os servidores do Município de Canoinhas que implementaram 
os requisitos para aposentadoria após do advento da Emenda Constitucional n. 103/2019 não 
poderão averbar as rubricas denominadas ‘Gratificação de regência de classe’ e ‘Gratificação pelo 
exercício de função especializada de magistério’ devido à vedação imposta pela referida Emenda 
Constitucional. No caso dos professores e dos servidores do Município de Canoinhas que 
implementaram os requisitos para aposentadoria antes da data de entrada em vigor da Lei 
Complementar (municipal) n. 069/2019, em 17/09/2019, mas não requereram o benefício 
aposentatório, aplicam-se as disposições relativas aos demais ativos, uma vez que anteriormente 
à data de publicação da referida Lei Complementar não havia previsão legal de averbação das 
vantagens denominadas ‘Gratificação de regência de classe’ e ‘Gratificação pelo exercício de 
função especializada de magistério’”.  Trata-se de Consulta formulada pela Diretora-Executiva 
do Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV, que apresentou a seguinte questão: "Com a 
promulgação da EC 103/2019, o § 9º do artigo 39 foram vedadas as incorporações de vantagens 
de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão 
à remuneração do cargo efetivo. Ocorre que em 17/09/2019, o Município de Canoinhas teve 
publicada a Lei Complementar nº 069/2019, de 17/09/2019, que alterou dispositivos da Lei 
Complementar nº 038/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos do Magistério, com previsão de 
incidência de contribuição previdenciária e permitindo a incorporação proporcional ao tempo 
contribuído sobre a verba intitulada ‘regência de classes’ aos profissionais do magistério. Desta 
forma, nos socorremos às Vossas Excelências no sentido de interpretarmos a forma legal de 
aplicação da norma municipal de que trata a LC nº 069/2019 perante a nova norma constitucional 
trazida pela EC nº 103/2019: 1 – No caso dos professores que implementaram os requisitos para 
aposentadoria antes da data da publicação da EC 103/2019 é possível averbar averba ‘regência 
de classe’ desde que cumpridas as exigências da LC nº 069/2019? 2 – No caso dos professores 
que implementaram os requisitos para aposentadoria ou vierem a implementá-los a partir de 
13/11/2019 é possível averbar a verba ‘regência de classe’ desde que cumpridas as exigências da 
LC nº 069/2019, tendo como data limite do cálculo a mesma da publicação (13/11/2019)? Ou 
qual outra data limite a ser considerada? 3 - No caso dos professores que implementaram os 
requisitos para aposentadoria antes da data de entrada em vigor da LC nº 069/2019, em 
17/09/2019, é possível averbar a verba ‘regência de classe’ desde que cumpridas as suas 
exigências? Em caso afirmativo qual a data limite para o cálculo?"  Inicialmente, o Relator 
destacou que "o cerne da questão trazida à baila na presente Consulta refere-se à possibilidade de 
incorporação de determinadas verbas aos proventos de servidores do Município de Canoinhas, 
nos termos previstos na Lei Complementar (municipal) n. 069/2019, à luz da Emenda 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2245
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Constitucional n. 103/2019. A Lei Complementar (municipal) n. 069/2019 promoveu alterações 
no Plano de Cargos do Magistério Municipal (LC n. 038/2011) e estabeleceu que as rubricas 
intituladas 'gratificação de regência de classe' e 'gratificação pelo exercício de função especializada 
de magistério' poderiam, após cada ano de exercício das atividades correspondentes, ser 
incorporadas aos proventos de aposentadoria".  O Relator apontou que "até o advento da LCM 
n. 069/2019, publicada em 17/09/2019, não havia respaldo jurídico para a incorporação de tais 
gratificações aos proventos dos servidores que as percebiam, consoante dispositivo legal até então 
em vigor”.  E concluiu que "ao analisar as questões da consulta, verifica-se que a Lei 
Complementar (municipal) n. 069/2019 possibilitou a incorporação de verbas como a Regência 
de Classe aos proventos de aposentadoria de professores. Contudo, a incorporação da referida 
verba passou a ser vedada por força da Emenda Constitucional n. 103/2019. Portanto, 
considerando o breve período de vigência da Lei Complementar (municipal) n. 069/2019, 
consideravelmente inferior a um ano, tem-se que não poderia ser concretizada qualquer 
averbação solicitada nesses termos". @CON-20/00360330, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 77, disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
4.18 Consulta. Previdenciário. Transferência de Recursos. Fundo Previdenciário. 

Insuficiência financeira da folha de pagamento de inativos e pensionistas. Proibição de 
usar recursos do Fundo Previdenciário no Fundo Financeiro. O TCE/SC respondeu à 
Consulta formulada pelo Presidente do Instituto de Previdência do Município de Lages - 
LagesPrevi, acerca da possibilidade de transferência de recursos do Fundo Previdenciário para 
pagamento da insuficiência financeira da folha de pagamento dos inativos e pensionistas do 
Fundo Financeiro, com a criação do Prejulgado 2246.  Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Lages - LagesPrevi, que apresentou as 
seguintes questões: "1. A Portaria MF nº 464/2018 é também aplicável pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina - TCE/SC para o exercício da sua fiscalização? 2. É possível a 
utilização de recursos do Fundo Previdenciário para o pagamento de insuficiência da folha dos 
inativos e pensionistas do Fundo Financeiro? 3. Na impossibilidade de utilização do Fundo 
Previdenciário para o pagamento de insuficiência da folha dos inativos e pensionistas do Fundo 
Financeiro, caso isso ocorra poderá haver responsabilização? 4. A edição da LC n. 173/2020 
justificaria a utilização dos recursos, considerando o contexto da situação de emergência e das 
dificuldades financeiras e orçamentárias que assolam os municípios em razão da pandemia?" O 
Relator destacou que "o mérito da consulta trata da viabilidade de utilização em tese de recursos 
previdenciários vinculados a determinado rol de filiados ao Regime Próprio de Previdência Social 
– RPPS do município de Lages – LagesPrevi -, do Fundo Previdenciário, para cobrir a 
insuficiência financeira oriunda do pagamento da folha dos ativos e pensionistas do Fundo 
Financeiro, fundos estes que foram segregados como forma de equacionar atuarialmente o 
regime próprio. De acordo com o exposto pela área técnica, a segregação da massa de segurados 
do LagesPrevi foi aprovada pela Lei Complementar Municipal nº 427/2013, havendo o Fundo 
Financeiro, baseado no sistema de repartição, que desde 2018 possui insuficiência de recursos; e 
o Fundo Previdenciário que está com superávit financeiro e atuarial, baseado no sistema de 
capitalização".  O Relator respondeu aos questionamentos da Consulente conforme os termos 
constantes do novo prejulgado, resumindo que "não há permissão expressa para utilização dos 
recursos de um fundo para cobrir despesas de fundo diverso no RPPS. Logo, apesar das 
dificuldades trazidas pela pandemia, a Lei Complementar Federal nº 173/2020 não justifica a 
utilização dos recursos da forma que o Consulente postula".  Segundo o entendimento firmado 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000360330
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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no Prejulgado, "A Portaria MF nº 464/2018, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações 
atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o 
equacionamento do déficit atuarial, será também aplicável pelo Tribunal de Contas de Santa 
Catarina para exercício de sua fiscalização. Não é possível a utilização de recursos do Fundo 
Previdenciário para a cobertura da insuficiência financeira da folha dos inativos e pensionistas do 
Fundo Financeiro, conforme dispõem as normas contidas no art. 1º, III da Lei Federal nº 
9.717/98, combinado com os arts. 58 e 59 da Portaria MF nº 464/18; art. 167, XII da CF/88; 
art. 9º, § 2º da Lei Complementar nº 173/20, combinado com o art. 1º, § 3º, I e art. 2º, III, estes 
da Portaria SEPT/ME nº 14.816/20”. E “Havendo comprovado descumprimento dos 
dispositivos elencados no item imediatamente anterior, as condutas serão apuradas e os agentes 
públicos responsabilizados estarão sujeitos às penalidades cabíveis no grau de suas culpabilidades. 
A edição da LC nº 173/2020 não justifica a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para 
a cobertura da insuficiência financeira da folha dos inativos e pensionistas do Fundo Financeiro, 
mesmo considerando o contexto da situação de emergência e das dificuldades financeiras e 
orçamentárias em razão da pandemia, pois a referida lei não autoriza esta situação, bem como 
seu regulamento (Portaria SEPT/ME nº 14.816/20) veda expressamente esta prática”. @CON-
20/00283327, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 77, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 
4.19 As instituições responsáveis pelos regimes próprios de previdência social, durante o 

período necessário para que sejam realizadas as adequações destinadas ao cumprimento 
das regras contidas nos §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/19, poderão 
manter a operacionalização do pagamento dos benefícios que passaram a ser de 
responsabilidade do ente federado, desde que seja efetuada a devida compensação 
financeira. Versam os autos sobre Consulta formulada por presidente de instituto de previdência 
social municipal, nos seguintes termos: “1 - O Ente deve continuar pagando os benefícios que 
foram excluídos do rol de benefícios previdenciários? 2 - O Ente pode devolver esta 
responsabilidade para o RPPS e este arcará com essa despesa até 31/07/2020? 3 - Qual o 
posicionamento desta Egrégia Corte com relação ao assunto?” Diante desses questionamentos, 
o Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que “As 
instituições responsáveis pelos regimes próprios de previdência social, durante o período necessário para que sejam 
realizadas as adequações destinadas ao cumprimento das regras contidas nos § 2º e 3º da Emenda Constitucional 
n. 103/2019, poderão manter a operacionalização do pagamento dos benefícios que passaram a ser de 
responsabilidade do ente federado, desde que seja efetuada a devida compensação financeira”. O conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, que proferiu o voto vencedor, reconheceu que a Emenda Constitucional 
n. 103/19 não estabeleceu período de vacatio legis para a vigência das normas contidas em seu art. 
9º, § 2º e 3º, nem condicionou suas eficácias à edição de norma infraconstitucional, como fez 
para tantas outras de suas disposições, de modo que, desde a data da publicação da referida 
emenda constitucional, as regras estabelecidas pelos citados dispositivos passaram a produzir 
plenamente seus efeitos, ou seja, desde a data de 13/11/19, o ente federado ao qual pertence o 
RPPS passou a ser o responsável financeiro pelas despesas decorrentes dos demais benefícios 
não previstos no art. 9º, § 2º, da aludida emenda e daqueles referentes aos afastamentos por 
incapacidade para o trabalho e o salário-maternidade. Não obstante, asseverou que tal fato não 
impede que, temporariamente, o instituto responsável pelo RPPS mantenha a operacionalização 
do pagamento de tais verbas, mediante compensação financeira a cargo do ente, tendo em vista 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000283327
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000283327
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
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que não seria razoável exigir que o ente instantaneamente reunisse as condições necessárias para 
realizar os pagamentos dos benefícios que passaram a ser de sua responsabilidade, inclusive 
criando uma estrutura de processamento que envolve recursos humanos, sistemas informatizados 
e conhecimento especializado. Ademais, salientou que a realização de tais despesas demandará 
do ente a alteração de suas normas locais sobre a matéria, bem como a reprogramação 
orçamentária e financeira, razão pela qual a exigência de assunção imediata da operacionalização 
do pagamento por parte do ente, sem considerar essas necessidades de adaptação, pode inclusive 
ocasionar a descontinuidade no pagamento das verbas, gerando prejuízo aos beneficiários. Nesse 
diapasão, sublinhou que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério 
da Economia, ao editar a Portaria n. 1.348/2019, concedeu aos entes federados o prazo de até 
31/7/2020, para que comprovassem a vigência de norma dispondo sobre a transferência do 
RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade 
temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, tendo 
reconhecido que a assunção de benefícios que por anos estiveram sob a guarda das unidades 
gestoras de RPPS exige do ente federativo uma reorganização interna para assumir os atos 
procedimentais de execução, ainda que deva necessariamente suportar a responsabilidade 
patrimonial e financeira pelos benefícios não previdenciários. Destacou, ainda, que o art. 1º da 
Portaria n. 18.084/20, também da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, prorrogou para 
o dia 30/9/2020 o prazo assinalado na norma anterior, exclusivamente para os fins de emissão 
do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), de modo que a permissão de que os 
pagamentos sejam realizados pelo RPPS, com o posterior repasse financeiro pelo ente federado, 
não afasta a responsabilidade estabelecida nos §§ 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 103/2019e 
mitiga eventuais efeitos práticos negativos na aplicação das normas, atendendo, de todo modo, 
aos objetivos do legislador constituinte derivado, de direcionar os recursos previdenciários para 
o pagamento e a administração apenas dos benefícios de mesma natureza. Nesse particular, o 
conselheiro Cláudio Couto Terrão salientou que a norma referida pelo art. 1º, I, b, da Portaria n. 
1.348/2019pode até mesmo prever que o RPPS seja remunerado pelo serviço prestado ao ente 
federativo no período de transição para a transferência, consistente na operacionalização dos 
pagamentos dos benefícios não previdenciários, nos moldes do que dispõe o § 1º do art. 16 
da Portaria n. 402/08 do então Ministério da Previdência Social, bem como que o sistema 
instituído admite inclusive a manutenção da execução desse serviço operacional na unidade 
gestora, à semelhança do que estabelece o § 1º do art. 14 da Portaria n. 402/08para a prestação 
dos serviços de assistência médica, com a contabilização dos recursos em separado e vedada a 
transferência de recursos entre as contas, observada a responsabilidade financeira fixada pelo § 
3º do art. 9º da Emenda Constitucional n. 103/2019. Sendo assim, nas duas hipóteses, a 
operacionalização dos pagamentos de benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, 
salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão e outros pela unidade gestora do RPPS não 
implica utilização de recursos previdenciários, restando atendidos os propósitos da alteração 
constitucional. O voto do conselheiro Cláudio Couto Terrão foi aprovado por maioria, ficando 
vencidos, em parte, o conselheiro relator Durval Ângelo e o conselheiro Wanderley Ávila, que 
votaram no sentido de que após a publicação da Emenda Constitucional n. 103/2019, no dia 13 
de novembro de 2019, é vedado o pagamento pelos Regimes Próprios de Previdência Social dos 
benefícios que foram excluídos do rol de benefícios previdenciários, ficando a cargo desses 
Regimes apenas as aposentadorias e as pensões por morte, e que o prazo concedido até o dia 
31/7/2020 é para que o ente federativo comprove a vigência de norma que disponha sobre a 
transferência do RPPS para o ente federativo da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
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de incapacidade temporária para o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-
reclusão. Consulta n. 1084249, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 220, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
4.20 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pode processar e conceder 

aposentadoria aos servidores efetivos de outros órgãos da Administração direta, 
autárquica e fundacional do Estado, cedidos para o exercício de cargo em comissão de 
recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração, somente no caso das cessões que 
tiverem seu termo inicial antes da vigência da EC nº 20/1998 – ainda que com 
prorrogações posteriores, descontinuadas por lapsos temporais e para diferentes órgãos. 
Em Consulta formulada por deputado, então presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e admitida somente quanto ao primeiro questionamento, qual seja: “À vista do comando 
expresso no art. 38 da Lei Complementar n. 64/2002, é possível o processamento e a concessão 
de aposentadoria por este Poder Legislativo a servidores efetivos de outros órgãos da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Estado, que aqui se encontrem no exercício de 
cargos em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração?”, o Tribunal Pleno 
fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: Somente é possível ao 
órgão cessionário mineiro processar e conceder aposentadoria aos servidores efetivos de outros órgãos da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Estado, que se encontrem deste antes da edição da EC n. 
20/1998 cedidos para o exercício de cargo em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração – 
ainda que com prorrogações posteriores, descontinuadas por lapsos temporais e para diferentes órgãos – com 
fundamento no art. 40, caput, da Constituição da República de 1988, admitindo-se nessa hipótese, diante da 
estabilidade da relação jurídica, a prevalência do princípio da segurança jurídica, postulado da essência do próprio 
Direito, notadamente, do Estado Democrático de Direito, dando, por fim, solução de forma a preservar a justiça 
no caso em tese apresentado. O relator, conselheiro Sebastião Helvecio, reconheceu a impossibilidade 
de o Poder Legislativo Mineiro processar e conceder aposentadoria a servidores efetivos que lhe 
foram cedidos por outros órgãos e Poderes da Administração Pública direta, autárquica e 
fundacional do Estado de Minas Gerais, por imperativo do art. 38 da Lei Complementar Estadual 
n. 64/2002, bem como do art. 40, §§ 2º e 13, da Constituição da República, com redação dada 
pela EC n. 20/1998. No entanto, ponderou que a situação dos servidores públicos não pode ser 
interpretada em caixa única, tendo em vista que o regime jurídico-administrativo e, também, o 
previdenciário que lhes rege, foi, desde a promulgação da Constituição, objeto de diversas 
alterações legislativas. Desse modo, destacou que nem sempre os servidores cedidos a outros 
órgãos da Administração Pública Estadual tiveram o mesmo tratamento, na medida em que, até 
a edição da EC n. 20/1998, o Regime Próprio de Previdência Social não estava adstrito somente 
aos servidores públicos ocupantes de cargo público de provimento efetivo, albergando, também, 
aqueles servidores ocupantes de cargos em comissão, designados etc. Esclareceu, também, que o 
tempo de serviço prestado até a data da promulgação da referida emenda poderia ser considerado 
como tempo de contribuição no momento da aposentadoria do servidor, e que, mais adiante, em 
2003, a Emenda Constitucional n. 41/03 pôs fim à integralidade e à paridade como direito do 
servidor público, sem, contudo, garantir estes direitos aos servidores que ingressaram no serviço 
público após 31 de dezembro de 2003. Com efeito, realçou que os servidores cedidos sem ônus 
para o cedente e ocupantes no cessionário de cargo em comissão poderiam deter a expectativa 
de se aposentar no órgão no qual prestavam serviços comissionados, considerando que, neste 
Estado, se admitia a aposentadoria do servidor ocupante de cargo em comissão pelo RPPS, e que 
somente com o advento da EC n. 20/1998 deixou de vigorar a possibilidade de se adicionar, no 
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http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=64&ano=2002
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=64&ano=2002
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
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momento da aposentadoria, qualquer verba, se incorporável nos termos da lei, que ultrapassasse 
o valor da remuneração no cargo efetivo. Sublinhou, outrossim, que os Regimes Próprios podem 
definir, em suas legislações, verbas que podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária, 
desde que autorizada pelo servidor, a exemplo da autorização contida na Lei Complementar n. 
64/2002, acrescentada pela Lei Complementar Estadual n. 79/2004, permitindo aos servidores 
públicos efetivos do Estado de Minas Gerais, cedidos a qualquer que seja o órgão estadual, o 
direito de incluir, em sua base de contribuição previdenciária, a parcela remuneratória decorrente 
do exercício do cargo em comissão, restando mitigada, portanto, a regra de vinculação do 
servidor, para fins previdenciários, à sua remuneração do cargo efetivo, desde que respeitadas, 
contudo, as regras constitucionais. Diante desse cenário, a relatoria concluiu que, no caso das 
cessões que tiveram seu termo inicial antes da vigência da EC n. 20/1998 e que por motivo de 
interesse público, perduram até hoje, em atenção ao princípio segurança jurídica e considerando 
que a Administração Pública optou, dentro dos limites legais, por mantê-las, prorrogando-as ou 
renovando-as para outros órgãos, é permitida a aposentadoria no órgão cessionário, com 
comunicação ao órgão cedente para a adoção das providências cabíveis quanto à declaração de 
vacância do cargo público de provimento efetivo, sem que isso implique ofensa à autonomia dos 
Poderes. Nesse passo, destacou que se o ordenamento jurídico franqueia ao servidor efetivo, 
ocupante de cargo de provimento em comissão, que inclua, na base de cálculo de suas 
contribuições, os valores percebidos em decorrência do exercício do cargo em comissão, não se 
há de admitir que, quando calculados seus benefícios previdenciários, esses mesmos valores sejam 
desconsiderados, sob pena de configurar-se um enriquecimento sem causa da Administração, de 
modo que, para os servidores que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor 
da EC n. 20/1998 e que foram cedidos, também anteriormente a essa data, a outro Poder, para 
ocuparem cargo de provimento em comissão, os valores percebidos em decorrência do exercício 
desses cargos devem integrar a base de cálculo dos benefícios previdenciários. Lado outro, quanto 
às cessões procedidas posteriormente à alteração constitucional perpetrada pela EC n. 20/1998e 
referentes a servidores que não foram cedidos anteriormente a este marco, o relator asseverou 
que o órgão cessionário mineiro não poderá processar nem conceder aposentadoria a servidor 
efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, colocado a sua disposição, para 
exercício de cargo comissionado, por força da redação conferida aos §§ 2º e 13 do art. 40 pela 
aludida Emenda Constitucional e diante do art. 38 da Lei Complementar Estadual n. 64/2002. O 
voto do relator foi aprovado por maioria, vencidos o conselheiro substituto Licurgo Mourão e o 
conselheiro Gilberto Diniz, que votaram no sentido da impossibilidade de a Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais processar e conceder aposentadoria a servidor público 
efetivo de outro Poder, órgão ou entidade estadual que se encontre cedido àquela Casa Legislativa 
e lá esteja exercendo cargo em comissão de recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração. 
Consulta n. 942075, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 220, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
4.21 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. 

Contagem de tempo de serviço. Marco temporal. É permitida a contagem ponderada de 
tempo de serviço prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres no serviço público em 
período posterior ao advento da Lei 8.112/1990. Até a edição da EC 103/2019, devem ser 
aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial 
contidas na Lei 8.213/1991, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 
Após a edição da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sob 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=64&ano=2002
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=64&ano=2002
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=79&comp=&ano=2004
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=64&ano=2002
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/942075
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
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condições especiais pelos servidores obedecerá a legislação complementar (art. 40, § 4º-C, da 
Constituição Federal). Acórdão nº 12356/20,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.22 Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Tempo de contribuição. 

Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria. Negativa de registro. É legal, para 
fins de aposentadoria estatutária, a averbação de tempo de contribuição ao Regime Geral de 
Previdência Social correspondente à atividade laboral exercida no período entre a emissão do ato 
inicial de aposentadoria e o retorno do servidor ao cargo público em decorrência da negativa de 
registro da concessão. Acórdão nº 12252/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
4.23 Pessoal. Tempo de serviço. Carreira. Limite mínimo. Aposentadoria. Cargo. Soma. 

Concurso Público.  Para o cumprimento do requisito de tempo mínimo de carreira para fins de 
aposentadoria, não se admite a soma dos tempos de serviço prestados em cargos cujas 
investiduras requeiram aprovação em concursos públicos distintos. Acórdão nº 12296/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.24 Aposentadoria por invalidez. Art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/2012. Benefício 
concedido antes do Acórdão 3555/18 – Tribunal Pleno. Efeito ex nunc. Preenchimento 
dos requisitos necessários. Registro. Conforme se extrai dos Pareceres, a concessão do 
benefício de aposentadoria por invalidez ao servidor, no cargo de "Operador de trator de esteira" 
do Município de Cascavel, preencheu os requisitos do artigo 1º da Emenda Constitucional 
70/2012. No entanto, o Ministério Público de Contas opinou pela negativa de registro do ato, 
em razão do cálculo dos proventos ter sido realizado com fundamento em dispositivo de lei 
municipal declarada inconstitucional por este Tribunal. Entretanto, conforme tem se manifestado 
esta Corte de Contas, a exemplo dos Processos 287483/15, 92437/16, 170440/16, todos 
envolvendo esta mesma temática, embora os efeitos das decisões deste Tribunal tenham sido 
suspensos por meio da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, tal fato não 
interfere nos presentes autos, pois o objeto da referido remédio constitucional é justamente 
impedir que se negue o registro aos atos de aposentadoria embasados na lei municipal ou, 
alternativamente, a sua modulação de efeitos a fim de evitar prejuízos ao servidores públicos. O 
ato de inativação aqui discutido foi emitido em 16/03/2015, ou seja, antes da data fixada pelo 
Acórdão n.° 3267/19 - Pleno como início da modulação dos efeitos da decisão proferida no 
Incidente de Inconstitucionalidade (29/11/2018). Assim, a decisão do Mandado de Segurança 
que tramita na Justiça Comum, não irá interferir no registro dos atos de inativação anteriores a 
29/11/2018. Processo nº 407373/15, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
4.25 Pensão. Cálculo realizado em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal. Necessidade de definir valores do benefício com base no cálculo 
estabelecido no artigo 40, §7º, da Constituição da República (com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003) para, após, verificar a necessidade de adequá-los ao 
teto previsto no artigo 37, IX, da Constituição. Determinação à entidade previdenciária 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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para que retifique o cálculo do benefício. ACORDAM os membros da Segunda Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, nos termos propostos pelo Relator, 
Auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, determinar à PARANAPREVIDÊNCIA que, no 
prazo de 30 dias, retifique os cálculos da presente pensão, adequando-os ao entendimento fixado 
pelo Supremo Tribunal Federal - no sentido de definir os valores com base no cálculo 
estabelecido no artigo 40, § 7º, da Constituição da República (com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n.° 41/2003) para, após, verificar a necessidade de conformá-los ao teto previsto 
no artigo 37, IX, da Constituição -, conforme demonstrativo apresentado. Processo nº 
138832/14, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
 
4.26 Ato de inativação. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Prejulgado 

28. Opção por regra de transição inaplicável. Negativa de registro.  Da análise das peças 
processuais, extrai-se que o momento de ingresso no cargo público municipal - 01/06/1986 - 
não se compatibiliza com a forma de cálculo de aposentadoria escolhida pela servidora, conforme 
Termo de Opção de peça 5 (regra do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/20032). Por tal 
regramento, exige-se ingresso em cargo efetivo até 31/12/2003, considerando a devida 
continuidade dos tempos de contribuição ao RPPS, ou RGPS no regime estatutário. A servidora 
ingressou nos quadros do Município em 01/06/1986, sob à égide da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. Houve mudança para o regime estatutário em 2006 e, a partir de 01/01/2007, 
seus descontos previdenciários passaram a ser direcionados ao Regime Próprio competente 
(Paranaguá Previdência). Foi, portanto, ocupante de emprego público - amparada pelo regime 
celetista - até 2006, quando se deu a transformação de seu emprego em cargo, por força da Lei 
Complementar Municipal nº 46/2006, passando à qualidade de servidora pública estatutária. 
Ocorre que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, restringiu-se aos 
servidores ocupantes de cargo efetivo a concessão de aposentadoria pelas normas do Regime 
Próprio de Previdência Social. Nesse caso concreto, para que fosse possível aplicar as regras de 
transição escolhidas pela servidora, o prazo limite para sua titularização em cargo público de 
provimento efetivo/estatutário, corresponderia a 31/12/2003 (data de publicação da Emenda 
Constitucional nº 41/2003). Porém, referida titularização ocorreu apenas no ano de 2006, com a 
vigência da Lei Complementar Municipal nº 46. Não se aplicam, portanto, as regras de transição 
da Emenda Constitucional nº 41/2003 ao Regime Próprio de Previdência instituído após a sua 
entrada em vigor. Desse modo, a interessada não implementou todos os requisitos para se 
aposentar pela regra escolhida. Nesse sentido dispõe o Prejulgado nº 28: (...) Quanto aos servidores 
efetivados e os que tiveram seus empregos transformados em cargos públicos, entende-se que, no caso das migrações 
de regime realizadas após a Constituição Federal de 1988, mediante lei, são aceitas para fins de regras de ingresso, 
desde que efetuadas até as datas limites de ingresso de cada uma das Emendas 20/98 (no caso do art. 8º), 
41/2003, 47/2005 e 70/2012; (...) Para EC 41/2003: o ingresso no serviço público dever ter ocorrido em 
cargo efetivo até 16/12/1998 ou 31/12/2003, a depender do tipo de benefício, vinculado ao RPPS ou RGPS, 
sendo neste apenas os regidos pelo regime estatutário; (...) Processo nº 945010/14, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 88/20, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 88 
/ 2020 - Portal TCE-PR 
 
 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-88-2020/332169/area/242#5
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5. Direito Processual  
 

5.1 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Matéria de ordem 

pública. É possível relevar a ausência de alegação quanto a obscuridade, omissão ou contradição 

no acórdão recorrido e conhecer de embargos de declaração opostos com a finalidade de arguir 

vício em matéria de ordem pública, uma vez que questões dessa natureza não se sujeitam à 

preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo. Acórdão nº 2701/2020, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 

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

 

5.2 Direito Processual. Embargos de Declaração. Admissibilidade. Comunicação 

processual. Notificação. Não se conhece de embargos de declaração contra notificação do 

TCU, pois tal espécie recursal é meio para corrigir ato de cunho decisório, não servindo para 

dirimir dúvidas em relação a atos meramente de comunicação do Tribunal. Acórdão nº 

11289/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 

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

 

5.3 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão preliminar. 

Quando o Ministério Público junto ao TCU suscita apenas questão preliminar em seu parecer 

(art. 62, § 2º, do Regimento Interno do TCU), não se pode exigir dele que se manifeste quanto 

ao mérito processual, por ser órgão funcionalmente independente, nos termos constitucionais e 

legais. Contudo, caso a preliminar apresentada não seja acolhida, não é obrigatório o retorno dos 

autos ao órgão ministerial para manifestação de mérito. Acórdão nº 11153/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 331, disponível em: 

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

 

5.4 Direito Processual. Citação. Solidariedade. FUNDEF. Precatório. Juros de mora. 

Honorários advocatícios. Na citação solidária de gestores signatários de contrato advocatício e 

dos respectivos escritórios ou profissionais contratados, em face do pagamento dos honorários 

com recursos dos precatórios do extinto Fundef, é desnecessário calcular ou destacar do valor 

do débito apurado a quantia relativa aos juros de mora, porquanto esta deve ter a mesma 

destinação do principal - a aplicação exclusiva em despesas de manutenção e desenvolvimento 

do ensino, nos termos dos arts. 60, do ADCT, 21, da Lei 11.494/2007, 2º, da Lei 9.424/1996 e 

70, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Acórdão nº 2758/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 

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

 

5.5 Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Suspensão. Força maior. Advogado. Doença.  

Não configura caso de força maior, para efeito de suspensão de prazo processual, a patologia do 

advogado que não impede sua atuação profissional de forma absoluta, em especial diante da 

possibilidade de substabelecimento do mandato que lhe fora outorgado. A patologia do advogado 

apta a configurar força maior deve observar as características de imprevisibilidade e da 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9426.htm#:~:text=Adquirir%2C%20receber%2C%20transportar%2C%20conduzir,a%20quatro%20anos%2C%20e%20multa.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20culturais.
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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involuntariedade, de modo a obstar a prática de atos processuais. Acórdão nº 11553/20, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 

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

 

5.6 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Instrução de processo. 

Relatório. Divergência. Não há omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração 

quando a matéria é enfrentada na instrução da unidade técnica que consta do relatório e integra 

as razões de decidir da deliberação embargada, assim como na hipótese de haver aspectos 

divergentes entre o encaminhamento por ela proposto e o que foi compreendido pelo julgador, 

quando tais questões são objeto de considerações específicas. Acórdão nº 11309/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 332, disponível em: 

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

 

5.7 Pedido de Rescisão. Prestação de Contas de Transferência Voluntária. Nulidades 

inexistentes. Violação à literal disposição de lei. Razoabilidade. Segurança Jurídica. 

Conhecimento e procedência. A Unidade Técnica ao opinar pela procedência do Pedido de 

Rescisão, afirmou que o Acórdão rescindendo violou os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, citando os autos nº 3882-0/13 (relativos à 20ª Maringá Liquida - 2012), em que o 

apontamento de incompatibilidade foi considerado como item meramente formal; porém, "o 

escopo de análise e o arcabouço fático foram essencialmente idênticos". De fato, conforme 

dispõe o Decreto-Lei nº 4.657/194214 (com a redação dada pela Lei nº 13.655/2018), em seu 

artigo 22, caput, "na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 

prejuízo dos direitos dos administrados". Ainda, no artigo 30, caput, disciplina: "as autoridades 

públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por 

meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas". Sendo assim, a 

inexistência de alguma particularidade ou especificidade no convênio, só reforça o entendimento 

de que a reforma da decisão é medida que se impõe. Destarte, aplicando o princípio da 

razoabilidade e com base na fundamentação, conclui-se pela procedência do pleito, rescindindo 

o Acórdão nº 1210/17-S2C, e julgando regulares as contas de transferência celebrada por meio 

do Convênio, com o afastamento das multas administrativas recomendações impostas, e a 

exclusão dos nomes dos responsáveis do cadastro de agentes com contas irregulares, no tocante 

à decisão rescindida. Acórdão nº 2435/20 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do 

TCEPR nº 82, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-

jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#8 

 

5.8 Processual. Citação. Comparecimento espontâneo de pessoa jurídica. O comparecimento 

espontâneo de pessoa jurídica, por meio de seu representante legal, em processo de contas, supre 

a falta de citação. Acórdão nº 309/2020-TP, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 68, 

disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348874.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00348874.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#8
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-86-2020/331849/area/242#8
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
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5.9 Processual. Competência. Cautelares. Suspensão de pagamentos contratuais. No 

exercício da competência para expedir medidas cautelares, o Tribunal de Contas pode, além de 

determinar à autoridade administrativa que promova a anulação de contrato com irregularidades 

e, se for o caso, da licitação de que se originou, suspender eventuais pagamentos com o objetivo 

de garantir o resultado útil de sua atuação.  Acórdão nº 306/2020-TP, Boletim de Jurisprudência 

do TCEMT nº 68, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf 

 

5.10 O entendimento do STF (tema 899), no que se refere à prescritibilidade da pretensão 

ressarcitória de dano ao erário, fundamentada em decisão proferida em sede de controle, 

aplica-se apenas ao procedimento judicial de execução do título extrajudicial, e não aos 

processos em trâmite nos Tribunais de Contas. Versam os autos sobre representação, 

formalizada por vereador, acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência pública, 

do tipo “menor preço”, deflagrada por município, cujo objetivo foi a contratação de empresa 

especializada na execução dos serviços de limpeza pública, incluindo o fornecimento de 

equipamentos, mão de obra e demais insumos. Inspeção Extraordinária realizada pelo TCEMG 

no município em questão constatou diversas irregularidades no contrato administrativo e em seus 

seis aditivos que foram assinados entre os exercícios financeiros de 2011 e 2016. Parte dessas 

irregularidades (outubro de 2015 até agosto de 2016) ainda não foi alcançada pelo instituto da 

prescrição. Quanto a esse aspecto, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, ressaltou que o 

posicionamento deste Tribunal de Contas é no sentido de que as ações que visam ao 

ressarcimento ao erário são imprescritíveis, com fundamento no § 5° do art. 37 da Constituição 

da República, tese paradigma até hoje utilizada por esta Casa, e mencionou o recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

636886, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com repercussão geral 

reconhecida, Tema n. 899, em que, por unanimidade, concluiu ser “prescritível a pretensão de 

ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Ponderou que tal decisão 

não tratou do processo no Tribunal de Contas, mas da execução da decisão do Tribunal de 

Contas, ou seja, aplica-se apenas ao procedimento judicial de execução do título extrajudicial, e 

não aos processos em trâmite nas Cortes de Contas. Vale dizer que, uma vez descumprida a 

determinação do Tribunal de Contas, e por sua decisão ter eficácia de título executivo, nos termos 

dispostos da Constituição da República, a cobrança do ressarcimento passa a ocorrer em 

processo judicial, executado pelo “órgão jurídico” da entidade beneficiária da decisão 

(procuradorias estaduais, municipais ou advocacias das entidades administrativas), por exemplo, 

sendo que, no âmbito Estadual, somente a Advocacia-Geral do Estado – AGE moverá ação de 

execução de débito imputado pelo TCEMG. Passou, então, à análise dos apontamentos, após 

detalhar que a irregularidade consistente na contratação com sobrepreço foi verificada apenas 

nos serviços de equipe padrão e coleta de resíduos sólidos, posto que seus valores foram cotados 

acima dos limites da razoabilidade, bem superiores aos praticados no mercado, em decorrência 

da insuficiência do projeto básico elaborado na licitação, que não coibiu a apresentação de 

propostas com tais valores.1. Sobrepreço na composição de custos unitários ‒ equipe padrão, no 

exercício de 2012. De início, esclareceu quais os serviços foram englobados pelo termo “equipe 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00098709/BJ068_Set_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4046531
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4046531
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4046531&numeroProcesso=636886&classeProcesso=RE&numeroTema=899
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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padrão”: coleta de resíduos sólidos especiais ou volumosos e imprestáveis, descartados pela 

população, que não são recolhidos pela coleta domiciliar normal, como entulhos, sofás, camas, 

pneus, resíduos metálicos, podas em geral, aparelhos eletrodomésticos etc. Foi identificada, pela 

auditoria, a contratação dos serviços de equipe-padrão com sobrepreço de mais de 50%, causado 

pela insuficiência do projeto básico constante no edital, que deu margem aos licitantes para 

apresentarem propostas com preços acima dos praticados no mercado. A Unidade Técnica 

apontou que a contratada incorreu em erro ao associar custos com veículos utilitários e 

encarregados diretamente ao quantitativo de resíduos coletados, além de desprezar aspectos 

fundamentais para o custo do item “equipe padrão”, o que acarretou uma superestimativa de 

combustível e horas produtivas de equipamentos, no valor de R$ 74.114,92 (setenta e quatro mil 

cento e quatorze reais e noventa e dois centavos), no exercício de 2012. Face ao exposto, 

entendeu que as razões apresentadas pelos defendentes, de que os preços refletiam os valores de 

mercado na região àquela época, se mostraram incapazes de sanar as irregularidades apontadas, 

ensejadoras de dano ao erário. 2. Sobrepreço na composição de custos unitários ‒ serviço de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no período de abril de 2013 a agosto de 2016. 

Salientou que, nos termos apresentados pela Unidade Técnica, os pagamentos foram realizados 

com preços acima dos limites da razoabilidade, superiores aos praticados no mercado, além de 

terem sido feitos sem a apresentação dos boletins de medição, conforme notas de empenho, 

fiscais e demais documentos anexados. Constatou que as medições foram realizadas em 2012 e 

abandonadas nos exercícios seguintes, e como a irregularidade ocorreu desde de 2013 até o final 

do contrato em 2016, entendeu que a responsabilidade pela irregularidade era do prefeito 

municipal, nos exercícios financeiros de 2013 a 2016. Com relação às defesas apresentadas, 

apontou que, para afastar o alegado sobrepreço, a empresa contratada anexou composições de 

custos incompatíveis com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (comparou 

insumos distintos para justificar os seus preços), e ainda computou, de maneira equivocada, 

veículos e encarregados (mão de obra) como custo direto associado à coleta de resíduos. Diante 

da complexidade da matéria, afirmou que o órgão técnico entendeu pertinente refazer o cálculo 

do preço de referência seguindo as recomendações do Instituto Brasileiro de Obras Públicas 

(IBRAOP) – que são procedimentos referendados e adequados para a análise dos serviços em 

tela – encontrando, assim, o montante total de R$ 962.791,18 (novecentos e sessenta e dois mil 

setecentos e noventa e um reais e dezoito centavos) referente ao superfaturamento no serviço de 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no período de abril de 2013 a agosto de 2016. 

Deste modo, diante da má elaboração do projeto básico, tendo sido a planilha orçamentária básica 

composta de valores superiores aos de mercado à época, o que gerou prejuízos aos cofres 

públicos, considerou irregular o presente apontamento. Uma vez comprovada a ocorrência de 

sobrepreço na contratação sob exame, asseverou restar clara a ocorrência de dano ao erário 

municipal, devendo o valor do dano apurado ser devolvido pelos responsáveis aos cofres 

municipais, no montante histórico, a ser devidamente atualizado e acrescido de encargos legais. 

Afirmou novamente que parte do período da vigência do contrato administrativo ainda não foi 

alcançado pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, de outubro de 2012 a 5 de julho de 

2016. Diante do exposto votou pela procedência da representação e determinou a 

responsabilização pessoal da prefeita municipal no exercício de 2011/2012, por ter ordenado as 
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despesas na execução do contrato no período de junho a outubro de 2012, referente ao item 

“Equipe Padrão”, para que procedesse ao ressarcimento do valor do dano ao erário de R$ 

74.114,92 (setenta e quatro mil cento e quatorze reais e noventa e dois centavos) a ser 

devidamente atualizado e acrescido de encargos legais, de forma solidária com a sociedade 

empresarial contratada para execução dos serviços. Determinou, também, a responsabilização 

pessoal do prefeito municipal e do secretário municipal de Atividades Urbanas, gestão 

2013/2016, em solidariedade com a empresa contratada, ao ressarcimento do valor do dano ao 

erário de R$ 962.791,18 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e um reais e 

dezoito centavos), a ser devidamente atualizado e acrescido de encargos legais, referente ao 

sobrepreço praticado na coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, no período de abril de 

2013 a agosto de 2016, sendo que, nesse caso, aplicou multa individual, no valor de R$ 9.627,91 

(nove mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), que corresponde a 1% do valor 

do dano à época apurado. Ao final, recomendou ao atual gestor que fossem feitas as devidas 

medições, com a finalidade de instruir a liquidação e o ordenamento de pagamento das despesas, 

em observância aos artigos 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64e Instruções Normativas deste 

Tribunal n. 09/2003 e n. 06/2013. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. 

Representação n. 862581, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 219, disponível em: 

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

 

5.11 Recurso. Embargos de Declaração. Arguição de prescrição. Ausência de fundamentação 

geral. Omissão específica de fundamentação na dosimetria das multas. Irregularidade 

das contas. Não provimento. Embargos de Declaração contra decisão que julgou as Contas 

Irregulares, com aplicação de multa. É pacífica e firme a jurisprudência do TCU, ao arrematar 

que o Relator não está obrigado a repetir os motivos pelos quais chegou à mesma conclusão 

quando se acosta e está embasado na sua própria unidade técnica, motivo pelo qual não prospera 

insurgência de omissão na fundamentação das irregularidades mantidas na Decisão embargada, 

assim como o Relator não está obrigado a fundamentar, explicitamente e justificadamente, que a 

elevação da multa ocorre proporcionalmente em função do valor da despesa irregular, visto que 

este último já é um fato notório e público, e cujo valor do dispêndio, inclusive, consta na decisão 

e em toda a instrução processual, tendo assim obedecido à proporcionalidade sem que seja 

necessário explicitar que atendeu ao referido princípio. A Segunda Câmara Virtual do Tribunal 

de Contas do Estado, por unanimidade de votos, decidiu pelo conhecimento dos Embargos, face 

sua tempestividade, legitimidade e adequação, e, no mérito, pelo não provimento, por não se 

configurar a ocorrência de prescrição e de suposta omissão no conteúdo do decisório embragado, 

sob o argumento de ausência de fundamentação geral na decisão sobre os motivos para 

manutenção das pechas, e de omissão específica de fundamentação, sobre os critérios utilizados 

para fixação dos valores referentes às multas aplicadas, mantendo o inteiro teor do Acórdão, que 

julgou as contas como Irregulares com multa. Acórdão nº 1630/20, Informativo de 

Jurisprudência nº 3/20, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977601
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1135905
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862581
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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5.12 Direito Processual. Acesso à informação. Sigilo. Manutenção. Confidencialidade. As 

informações sigilosas obtidas pelo TCU no exercício de sua atividade de controle externo devem 

ter sua confidencialidade preservada, cabendo ao próprio titular da informação sigilosa decidir 

sobre a sua divulgação. Acórdão nº 2917/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, 

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

 

5.13 Direito Processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da ampla 

defesa. Prejuízo. Intempestividade. Citação. Consideram-se iliquidáveis as contas, 

ordenando-se o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos (arts. 20 e 21 da Lei 

8.443/1992), quando, por fatores alheios à vontade do responsável, o longo transcurso de tempo 

entre a prática do ato e a citação comprometer o exercício regular da ampla defesa. Acórdão nº 

11936/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 334, disponível em: 

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

 

5.14 Pedido de Reconsideração. Julgamento de Pedido de Revisão. Não Conhecimento. 

Ausência de Documento Novo. O Pleno deu provimento a Pedido de Reconsideração, 

interposto pelo Ministério Público de Contas, resultando no não conhecimento de Pedido de 

Revisão anteriormente oferecido pelo responsável, em virtude do não preenchimento do 

requisito de documento novo, conforme previsto no art. 133, III da LCE nº 464/2012. Chegou-

se à conclusão de que o documento que embasou o pleito revisional não poderia ser considerado 

novo, uma vez que se tratava de documentação existente à época da decisão rescindenda, não 

ignorada pelo interessado, e cuja não utilização não resultou de caso fortuito ou força maior. 

Nesse sentido, entendeu-se que a inércia do gestor não poderia mais ser sanada em momento 

posterior ao trânsito em julgado da condenação, sob pena de ofensa ao devido processo legal, à 

coisa julgada administrativa, à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídico processuais. 

Processo nº 007025 / 2013 - TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

5.15 Reexame. Reanálise de contas de governo. Novas irregularidade. Reformatio in Pejus. 

Não incidência. Nova citação. Desnecessidade. Ausência de prejuízo prático. 

Manutenção do Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais. Analisando 

nova documentação consistente em LOA e LDO, bem como o Relatório Anual Consolidado do 

exercício financeiro de 2015, protocolados pelo recorrente juntamente com o Pedido de 

Reexame, este Tribunal de Contas decidiu pela manutenção das irregularidades iniciais apontadas, 

além da imputação de novas irregularidades relacionadas à prestação de contas do exercício pelo 

jurisdicionado. No voto condutor do Exmo. Conselheiro Relator Carlos Thompson Costa 

Fernandes, ficou delineado que a imputação de novas irregularidades apuradas no âmbito do 

processo de prestação de contas anuais do Ente não implicaria em reformatio in pejus tampouco 

ensejaria cerceamento de defesa, tudo isso à luz da ausência do plano prático do prejuízo. Assim, 

tendo em vista que o Tribunal apenas teria modificado a fundamentação da decisão recorrida, 

não haveria que se falar em mudança para pior de ordem qualitativa, visto que ambas as espécies 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
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de sanção em debate emanaram de um mesmo núcleo fundamental, ou seja, da manutenção do 

Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas anuais. Processo nº 010154 / 2016 – TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

5.16 Representação. Embargos de terceiro. Desconstituição de indisponibilidade de bem de 

terceiro, determinada em sede de medida cautelar. Aquisição de veículo em data anterior 

à nova ordem de constrição. Comprovação da propriedade e da boa-fé. Comprovação da 

alienação por outros meios. Provas documentais do alegado. Aplicação do art. 674 do 

CPC c.c o art. 166, III, da LCE nº 464/2012. Procedência dos Embargos. Determinação 

do bloqueio do bem. Em sede de Embargos de Terceiros, terceiro interessado requereu a 

desconstituição de ordem de indisponibilidade sobre veículo. A medida cautelar de 

indisponibilidade de bens e valores do embargado, oriunda da 2ª Câmara de Contas, 

correspondeu ao valor pago irregularmente a título de honorários advocatícios contratuais, que 

deveria recair, de forma solidária, sobre o patrimônio do advogado contratado e do gestor da 

prefeitura jurisdicionada à época dos fatos. Em face disso, foi impetrado Mandado de Segurança 

pelo contratado, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) sustado 

provisória e precariamente os efeitos do Acórdão cautelar, no que se referia à determinação de 

indisponibilidade patrimonial do Impetrante, de modo que foram adotadas pelo eminente 

Relator, Conselheiro-Substituto Antônio Ed Souza Santana, todas as medidas necessárias. 

Contudo, no âmbito da Suspensão de Segurança (SS) 5335, ajuizada perante o Supremo Tribunal 

Federal, os efeitos da Decisão emanada da Corte de Contas foram restabelecidos, tendo em vista 

a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TJRN, nos autos do citado Mandamus, até seu 

trânsito em julgado. Nesse contexto, foi realizado novo registro da ordem de indisponibilidade 

de bens vinculados ao contratado, tendo sido atingido o veículo adquirido pela embargante em 

data anterior à referida indisponibilidade. Na situação posta, a Embargante apresentou 

documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), assinado e 

com firma reconhecida, em data anterior à nova ordem de indisponibilidade, constando o valor 

ajustado para a venda do referido bem, justificando, por sua vez, não ter realizado a transferência 

do registro do veículo para seu nome, em virtude da paralisação dos serviços realizados por parte 

do DETRAN/RN, em consequência da pandemia do Coronavírus. Nos autos, ainda, foi 

apensado o comprovante de transferência de valores - TED, no valor correspondente ao veículo 

negociado, tendo como credor o advogado contratado. Diante do contexto apresentado, 

entendeu o ilustre Relator que seria possível dessumir que a Embargante seria a proprietária do 

veículo em questão, uma vez que houve a comprovação da alienação por outros meios, desde a 

data constante do documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

(ATPV). Tal entendimento foi fundamentado na esteira do disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do 

Código Civil, segundo os quais a transferência do bem móvel ocorre com a tradição, de modo 

que, para o douto julgador, o registro do negócio no DETRAN teria a finalidade de conferir 

publicidade e segurança jurídica às transferências, não se tratando de ato indispensável à prova 

da propriedade. Dessa forma, acostou-se ao entendimento exarado em Parecer Ministerial, no 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020__TCE_RN.pdf


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 101 de 112 

 

sentido de que, embora a alienação do bem não tenha sido perfectibilizada com o registro em 

nome da adquirente, vislumbrou-se que o imóvel foi transferido à terceiro de boa-fé pela tradição, 

merecendo este a proteção almejada nos Embargos interpostos. Ademais, aduziu-se que teria 

incidência à hipótese dos autos o disposto no artigo 674 do CPC, aplicado subsidiariamente, 

conforme permissivo do artigo 166, inciso III, da Lei Complementar nº 464/2012, de modo que 

os Embargos de Terceiro também poderiam ser manejados por terceiro proprietário, que seria 

justamente a hipótese ventilada nos autos. Registrou-se, também, que, quando realizada a 

autorização para transferência da propriedade do veículo para a Embargante, não havia ordem 

de indisponibilidade gravada sobre o veículo, tendo sido feito novo bloqueio administrativo 

apenas posteriormente. Por fim, a 2ª Câmara de Contas reconheceu a procedência dos Embargos 

de Terceiro, para que fosse desconstituída a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre o 

veículo automotor, objeto dos Embargos de Terceiro analisado. (Processo nº 18170/2015 – TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 5, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/62/Informativo_n%C2%BA_052020

__TCE_RN.pdf 

 

5.17 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Débito. 

Ausência. Citação. Arquivamento. A tomada de contas especial deve ser arquivada quando o 

débito for descaracterizado antes da citação, tendo em vista a ausência dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo (art. 212 do Regimento Interno do TCU). Acórdão 

nº 12384/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 

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

 

5.18 Direito Processual. Parte Processual. Interessado. Habilitação do Interessado. Lesão à 

direito. Credenciamento. O deferimento de pedido de ingresso nos autos, na qualidade de 

interessado, somente deve ocorrer quando comprovada razão legítima para intervir no processo. 

A mera participação em procedimento de credenciamento não gera direito subjetivo que possa 

ser lesado por eventual deliberação do TCU. Acórdão nº 2969/20, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 335, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 335, disponível em: 

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

 

5.19 Contrato Administrativo. Vício Insanável. Nulidade. Interesse Público. Determinação do 

Tribunal de Contas. Não há óbice, no ordenamento jurídico em vigor, à expedição de 

determinação ao jurisdicionado, para que promova a anulação de contrato administrativo, na 

hipótese em que restar evidenciado vício insanável no ajuste ou no procedimento licitatório que 

lhe deu origem, sempre que tal medida corretiva demonstrar-se necessária ao exato cumprimento 

da lei e à salvaguarda do interesse público. Processo nº 239.582-4/19, Boletim de Jurisprudência 

TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia 
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6. TCEGO 

 

LICITAÇÃO. Tratam os autos de contratação direta, realizada pela Secretaria de Segurança 

Pública e Administração Penitenciária, por meio da Inexigibilidade de Licitação, tendo por objeto 

a aquisição de espingardas calibre 12 de repetição, fabricação nacional, com sistema de ação 

deslizante (PUMP), cano de 14. Em análise dos autos, o Serviço de Análise Prévia de Editais e 

Licitação constatou inobservância de exigências legais quanto à justificativa para a escolha do 

contratado e a quantidade do objeto pretendido. Não obstante, considerou que, devido à baixa 

materialidade da contratação, a importância do objeto adquirido para as operações finalísticas da 

administração prisional, a inexistência de apontamentos pela consultoria jurídica do órgão, bem 

como a execução integral da despesa, não caberia aplicação de penalidade, devendo as 

inconformidades serem consideradas de forma prospectiva. A Auditoria concordou com referido 

posicionamento e o Ministério Público de Contas, por sua vez, sugeriu aplicação de multa ao 

autor do projeto básico. O voto consignou que a exclusividade foi adequadamente demonstrada 

por meio de declaração atestada por órgão competente. Porém, conforme certificado pela 

Unidade Técnica, não houve o atendimento da exigência legal contida no artigo 26, inciso II, da 

Lei 8.666/93, a saber, a razão da escolha do fornecedor ou executante, bem como ressaltou-se a 

necessidade de se declarar as razões técnicas de escolha do produto quando houver outros 

modelos potencialmente similares e compatíveis no mercado, mesmo diante do atendimento às 

necessidades operacionais da contratante, quando a contratada for fabricante exclusiva do 

produto. O relato identificou, ainda, a ausência de justificativa adequada para a quantidade 

pretendida, especialmente uma indicação dos estudos que embasaram o quantitativo, fator que 

impacta diretamente na despesa. Sendo assim, acolheu-se o entendimento da Unidade Técnica, 

no sentido de que as irregularidades ensejariam a comunicação ao jurisdicionado, por meio de 

expedição de determinação, a fim de evitar reincidências, sem a aplicação de multa, diante da 

inexistência de prejuízos ao erário, bem como a baixa materialidade envolvida na aquisição. 

Processo: 201800047000020 – Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

LICITAÇÃO. Trata-se de análise de Edital de Licitação na Modalidade Concorrência, realizado 

pela Secretaria de Estado da Educação (SEE), com a finalidade de realizar contratação de empresa 

de engenharia para a Construção da Escola Padrão 2000/FNDE - (Século XXI). Constam nos 

autos a análise da Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia, parecer do Ministério Público 

de Contas e Manifestação da Auditoria, tendo restado delimitadas as seguintes irregularidades: 

alterações de exigências editalícias relevantes para a elaboração de propostas (garantias de 

participação e qualificação técnica) sem a devida reabertura de prazo inicialmente estabelecido; 

parcelamento insuficiente do objeto; exigência de comprovação da capacitação técnico-

operacional em quantidades superiores a orientação jurisprudencial de 50%; ausência de 

documentação comprobatória de domínio, pelo Estado, para todos os terrenos em que se 

construirão as obras; ausência de documento de justificativa da necessidade da contratação 

aprovada pela autoridade competente; e possível ocorrência de sobrepreço. Quanto ao 

parcelamento insuficiente do objeto, o voto acolheu a defesa apresentada, referendando 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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entendimento de que as "parcelas excessivamente diminutas de obras públicas tendem a não ser 

executáveis pela empresa que logra êxito no certame, mormente pelo fato de que o pagamento 

correspondente pode não fazer frente às despesas de mobilização e desmobilização de pequenas 

parcelas". Em relação à vedação de participação de empresas em consórcio, aduziu o voto ser 

questão discricionária ao gestor, o qual deve motivar sua escolha. Quanto à alteração do edital 

sem que fosse reaberto prazo para oferecimento das propostas, o voto confirma que realmente 

ocorreu uma afronta legal, mas, como defendido pelo Ministério Público de Contas, a declaração 

de nulidade do procedimento licitatório e, por consequência do contrato, nos termos do art. 49, 

§ 2º da Lei 8.666/93, não seria a decisão mais adequada para o momento atual, pois geraria novos 

custos e demandaria mais tempo para realização de nova licitação, com prejuízo aos futuros 

beneficiários do serviço educacional. Considerou ainda, o fato das empresas que executam as 

obras terem agido de boa-fé e não serem as causadoras das ilegalidades constatadas na origem do 

edital. Não obstante, teve por bem acolher a proposta de aplicação de multa pelas irregularidades 

detectadas. Em relação à proposta de instauração de Tomada de Contas Especial ante ao suposto 

sobrepreço, entendeu-se que os valores indicados ainda não haviam sido confirmados, ou seja, 

ainda não houve a materialização do dano, a qual poderia ser registrada na fase de execução do 

contrato com o respectivo pagamento, evidenciando o eventual superfaturamento. Sendo assim, 

por existir apenas uma situação de presunção, sem confirmação de danos ao erário, o 

entendimento consignado no voto foi de que não cabe a instauração de Tomada de Contas 

Especial. Processo: 201300047001396 – Acórdão: 1811/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim 

nº7, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO Tratam os autos de Relatório de Representação formulado pela Gerência 

de Fiscalização em face da Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO), cujo objeto é a 

implementação do modelo de Parceria Público Privada (PPP), abrangendo o período de junho 

de 2017 a abril de 2018. Em sede liminar, foi determinada a suspensão da sessão de abertura do 

Edital da Concorrência. A IQUEGO, sob a interveniência-anuência da Goiás Parcerias, 

demonstrou interesse em 2018 na contratação da PPP, na modalidade concessão administrativa, 

destinada à gestão, operação e manutenção de sua unidade fabril. Após estabelecido o 

contraditório, a Gerência de Fiscalização concluiu pela confirmação da medida cautelar e 

ilegalidade do edital. O Ministério Público de Contas (MPC), por sua vez, considerou ilegal o 

edital e nulo o procedimento. No mesmo sentido foi a conclusão do Conselheiro Substituto que 

se manifestou nos autos. As irregularidades apontadas pelas unidades técnicas resumiram-se em: 

1) Ausência de clareza e precisão na definição do objeto; 1.1) Ausência de estudos e projetos que 

detalhem os investimentos fabris esperados; 1.2) Inadequação da delimitação do objeto acerca 

do portfólio de medicamentos e insumos a serem contratados; 2) Ilegalidade na constituição do 

fundo garantidor; 3) Inconsistência do estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira. O 

voto do relator, alinhou-se ao entendimento da unidade de fiscalização, do MPC e do Conselheiro 

Substituto, no sentido de confirmar a medida cautelar e julgar procedente do Relatório de 

Representação formulado pela Gerência de Fiscalização em face da IQUEGO, para reconhecer 

a não conformidade do seu Edital de Licitação de Concorrência Pública, em face das 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia
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irregularidades apontadas. Processo: 201800047000755 – Acórdão: 1523/2020, Acórdão: 

1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO Tratam os autos de Representação em face de Edital de Pregão Eletrônico 

cujo objeto visa a "contratação de leiloeiro para alienação de veículos (recuperáveis e sucatas) 

apreendidos pela polícia militar e polícia civil, e demais leilões que se fizerem necessários na 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSP, com realização 

de serviços de transporte, armazenagem e segurança dos veículos apreendidos, por um período 

de 12 (doze) meses". Em análise preliminar dos documentos, a Unidade Técnica constatou uma 

série de irregularidades não aventadas na representação, como previsão em edital de critérios 

potencialmente restritivos da competitividade; falta de transparência para os critérios de 

composição dos custos da contratação; inadequação de critério de julgamento adotado; 

inexistência de limites admitidos por item; indícios de inexequibilidade da proposta; e “jogo de 

planilhas”. Destaca-se do voto, o reconhecimento do papel fiscalizatório do Tribunal de Contas 

que lhe permite ir além do que é trazido pela parte interessada, avançando em sua análise não se 

limitando ao mérito da representação intentada. Considerando as características típicas da 

atividade de controle externo, a expansão do objeto de fiscalização é possível em se tratando de 

processos de provocação externa, como denúncias e representações. Isso porque, em tais casos, 

diferentemente do processo civil típico, onde o magistrado tem a sua atividade de cognição e 

julgamento limitada pelos pedidos e pela causa de pedir, não há tal limitação ao controle exercido 

pela Corte de Contas, visto que nos processos de controle externo não se tem uma pretensão a 

ser solucionada ou pacificada, mas um dever amplo de fiscalizar a legalidade, a legitimidade e a 

economicidade de atos que impliquem em receita ou despesa pública. Nesse contexto, dentre as 

irregularidades detectadas, apurou-se que a composição de custos foi formada através de 03 (três) 

orçamentos colhidos exclusivamente com os prestadores do serviço almejado, em desacordo com 

a ordem de preferência estabelecida pelo art. 88-A da Lei estadual nº 17.928/12. Dessa forma, a 

adjudicação do objeto se deu em patamar superior ao estimado, uma diferença de R$ 600,00 

(seiscentos reais), quase 10% (dez por cento) maior que o valor médio obtido nos orçamentos, 

que era R$ 5.963,33. A diferença aponta fragilidade na metodologia adotada pela SSP, pois 

permite aos interessados larga margem de manobra, suprimindo nas suas ofertas itens 

supervalorizados de menor incidência. Dada a ausência de qualquer justificativa no tocante à 

metodologia adotada, tem-se que o jurisdicionado não se valeu de parâmetros sólidos para a 

pesquisa de preços, distanciando se da realidade mercadológica aplicável ao objeto licitado, fato 

em desconformidade com o art. 88-A da Lei estadual nº 17.928/12, o qual lista a pesquisa junto 

aos fornecedores, como sendo a última e não a única opção possível para compor as estimativas 

de preços. O voto reconheceu a presença de cláusula restritiva de competitividade, ocorrida em 

virtude da exigência de que a área a ser usada para a execução da hasta pública fosse de registro 

de domínio e uso exclusivo de um leiloeiro apenas. Entendeu-se que razão assiste às ponderações 

submetidas pela Unidade Técnica, segundo as quais tais arranjos são de ordem privada, e desde 

que o interessado cumpra a habilitação técnica exigida, a forma de disponibilização da área é de 

alçada de sua gestão, sendo viável que o proprietário ou locador que não tenha ganhado o 

certame, alugue ou subloque o terreno a outro licitante interessado. Ainda, sobre o cerceamento 
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à competitividade do certame, o voto aduziu que a cumulação do serviço de leiloeiro com as 

atividades de guarda e transporte, acrescendo custos ao arrematante, a serem inicialmente 

suportados pelos interessados, têm grande potencial de reduzir não só o número de participantes, 

mas também a própria eficiência da hasta pública, posto que a aquisição dos veículos a serem 

leiloados pode se mostrar inviável financeiramente. Haveria assim, ao Estado de Goiás, obrigação 

de indenizar o leiloeiro pelos custos em montante muito superior àquele efetivamente arrecadado 

com as alienações. A ausência de previsão orçamentária para cobrir tais despesas ressarcitórias é 

um agravante do cenário, visto que a jurisdicionada não demonstra sob qual dotação arcará os 

possíveis ressarcimentos, o que viola o art. 7º, da Lei de Licitações e Contratos. As irregularidades 

detectadas restaram confirmadas após o contraditório exercido nos autos. Nada obstante, tendo-

se em vista que o contrato decorrente do referido Edital foi formalizado e se encontra em 

execução, afirmou o voto que eventual declaração de nulidade com sua imediata suspensão não 

se apresentava mais vantajosa no sentido de alcançar o interesse público. Por sua vez, 

determinou-se que a Secretaria jurisdicionada se abstenha de prorrogar a vigência do contrato 

firmado, salvaguardando as relações jurídicas já consolidadas entre os arrematantes, a 

Administração e a contratada, devendo, então, realizar-se novo procedimento licitatório para 

contratação do objeto. Processo: 201600047001303 – Acórdão: 1806/2020 – Acórdão: 

1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

REPRESENTAÇÃO Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em face do Presidente da Agência Goiana de Esporte e 

Lazer (AGEL) e do Gerente Executivo do Estádio Serra Dourada. O objeto da representação 

era a cobrança indevida de valores para utilização do estacionamento do Estádio Serra Dourada 

em eventos realizados nos dias 04/06/2011 e 03/12/2011. Após regular instrução processual, 

esta Corte de Contas, por meio de Acórdão, conheceu da representação para, no mérito, julgá-la 

procedente, deixando de aplicar multa aos interessados em razão da prescrição da pretensão 

punitiva. Ainda, determinou-se, na mesma decisão, a instauração de Tomada de Contas Especial, 

com prazo de conclusão para a AGEL de até 180 (cento e oitenta) dias. Foi constatada a inércia 

do jurisdicionado em cumprir a determinação do Tribunal. O Serviço de Publicações e 

Comunicações desta Corte, certificou nos autos que, apesar da regular intimação do Sr. Secretário 

de Estado da Educação, Cultura e Esporte, para cumprimento do Acórdão proferido, referido 

prazo venceu, sem qualquer manifestação. O titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 

(SEL), foi intimado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse informações atualizadas 

acerca da tomada de contas especial, sendo reiterada a inércia. Ainda, em outra intimação do 

representante legal da SEL, com novo prazo para apresentação das informações acerca da 

instauração da Tomada de Contas Especial, lhe foi alertado que a inércia culminaria em aplicação 

de sanção pelo Tribunal. Finalmente, em julho de 2020, certificou-se o transcurso do prazo 

concedido, sem qualquer manifestação ou justificativa do gestor interessado. Sendo assim, o voto 

consignou que não encontrou nos autos qualquer justificativa ao descumprimento da 

determinação emanada, mesmo sendo o titular da pasta reiteradamente intimado para o seu 

cumprimento, fato que conduziu à inevitável conclusão pela mera ignorância deliberada às 

intimações dos autos, bem como aos próprios comandos do Acórdão proferido. Deste modo, a 
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afirmação do caráter impositivo das decisões emanadas pela Corte de Contas é medida que se 

impõe, o que inevitavelmente se faz por meio da aplicação das sanções legalmente previstas. 

Assim, o voto se deu pela aplicação da multa prevista no Art. 112, inciso IV, da Lei Orgânica da 

Corte, ao Secretário de Estado da SEL, arbitrada no montante de 30% (trinta por cento) do limite 

legal. Processo: 201100047003505 – Acórdão: 2109/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, 

Ano II, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

RECURSO Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, 

interposto por ex-presidente da extinta Agência Goiana do Sistema de Execução Penal – AGSEP, 

à época, em face de Acórdão que cuida da Prestação de Contas Extraordinária, relativa ao 

exercício de 2013, da referida Agência. Pretendeu o recorrente a reforma da decisão, para que 

fossem consideradas regulares com ressalva as referidas contas, com expedição de quitação, bem 

como a exclusão da sanção que lhe foi imposta. Alegou-se na peça recursal, que a multa imposta 

foi injusta, na medida em que se baseou em meras impropriedades (intempestividade no envio 

da prestação de contas; apresentação do balanço patrimonial desconexo relativamente à data da 

extinção da autarquia), sem evidências de danos ao erário, o que, em tese, de acordo com a 

jurisprudência do Tribunal de Contas, ensejariam apenas ressalvas nas contas. A Unidade Técnica 

manifestou-se pelo acolhimento das razões recursais, para reformar o Acórdão, de forma que as 

contas fossem julgadas regulares com ressalva, sem aplicação de sanção. O Parquet de Contas, 

por sua vez, ao argumento de que não houve mero atraso, mas efetiva desídia do recorrente em 

proceder ao envio das contas, opinou pelo não provimento do recurso, mantendo a íntegra da 

decisão recorrida. Em seu voto, o relator consigna que, de fato, houve considerável atraso no 

envio dos movimentos contábeis e da prestação de contas extraordinária da extinta AGSEP, o 

que ocasionou a irregularidade das contas e a imposição da sanção ao gestor responsável. Porém, 

ao analisar com acuidade as razões recursais, entendeu que julgamento havia sido desproporcional 

e deveras gravoso. Constou que foi exonerado o então titular, e que seu sucessor apresentou as 

contas da extinta autarquia apenas cinco meses depois. Portanto, entendeu-se que o recorrente, 

em face de sua exoneração, foi impedido de apresentar a devida prestação de contas, obrigação 

essa transferida ao novo gestor. O Conselheiro relator verificou que não houve individualização 

das condutas na fase de conhecimento da prestação de contas, sendo que poderiam responder 

pela irregularidade outros envolvidos. Nessa perspectiva, entendeu-se não ser viável imputar a 

conduta omissiva tão somente ao agente público que chefiou a AGSEP até sua extinção. Ao 

revés, a atuação do responsável, então recorrente, dependia do concurso de outros agentes 

públicos, de hierarquia equivalente ou superior, que não participaram da relação processual ainda 

na fase de análise das contas. Assim, considerou que a instrução cometeu falhas, as quais se 

fossem reconhecidas ainda na fase cognitiva, certamente resultariam na exclusão da culpabilidade 

do recorrente. Baseado, ainda, na Lei n.º 13.655/18, que acrescentou os artigos 20 a 30 à Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), inovando em relação à responsabilidade 

pessoal dos gestores públicos em decorrência dos atos praticados durante a gestão, considerou 

como solução aplicar a excludente de culpabilidade do gestor, em função da inexigibilidade de 

conduta diversa, tendo como causa a ausência de servidor habilitado em ciências contábeis para 

elaborar a prestação de contas da Autarquia, cuja falha não poderia ser atribuída somente à sua 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia


 
 

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

tcmgo.tc.br/site 
Página 107 de 112 

 

pessoa. No que tange à irregularidade atinente à apresentação do balanço patrimonial desconexo 

com a data da extinção da autarquia, no voto concordou-se que apesar da falha, o balanço retratou 

a situação patrimonial corretamente, pois uma vez extinto o órgão, este deixa de realizar 

operações orçamentárias e financeiras, refletindo assim a mesma situação patrimonial, que não 

se alterou posteriormente. Por fim, considerou-se que, mesmo com o atraso, não houve prejuízo 

na análise das contas extraordinárias da extinta AGSEP, e que, apesar das falhas, não se 

identificou indícios de danos ao erário nas contas apresentadas pela Autarquia. Concluiu-se, 

portanto, pela reforma da decisão a quo, passando a considerar as irregularidades como ressalvas 

nas contas e, também, afastar a sanção imposta ao recorrente. Nada obstante, o relator frisa no 

voto, que as decisões com ressalvas e recomendações, refletem um gesto de confiança dado ao 

gestor, permitindo-lhe corrigir as falhas apontadas, sendo assim, não podem se firmar como 

jurisprudência e não vinculam as decisões posteriores. Processo: 201900047000791 – Acórdão: 

1639/2020, 

 

RECURSO Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração interposto em face de decisão, 

visando, entre outros pedidos, o reconhecimento da regularidade de tomada de contas especial 

e, consequentemente, a desconstituição da multa imposta. As questões que motivaram a 

imputação da multa recorrida se consubstanciaram nas ocorrências de sobrepreço, fracionamento 

de despesa, ausência de prévia licitação à contratação e utilização irregular dos recursos do fundo 

rotativo. O voto consigna que foi afastada a primeira (sobrepreço), mas as demais ilegalidades 

permaneceram. Nesse sentido, explana que o fundo rotativo se destina a financiar pequenas ou 

miúdas despesas e, mais importante, previstas na própria lei que o instituiu. O Fundo Rotativo 

do HGG (Hospital Geral Alberto Rassi) não previa a aquisição de medicamentos. Ao lado dessa 

irregularidade, somam-se ainda o fracionamento das despesas e a ausência do constitucional 

processo de licitação que só é dispensado nas hipóteses legais. Faz o voto, menção aos autos do 

processo de nº 201000047002860, da Relatoria do Cons. Saulo Mesquita, no qual apreciando 

matéria relativa ao fundo rotativo do Hospital Materno Infantil, o Ministério Público de Contas 

entendeu até ser possível ou justificável a utilização de recursos do fundo rotativo para garantir a 

saúde dos cidadãos, mas que isso deveria ocorrer de forma excepcional. O que não foi o caso 

objeto da decisão recorrida. Na situação relativa ao fundo rotativo do HGG, a utilização indevida 

dos recursos foi motivada pela falta de planejamento do gestor, tendo em vista tratar-se de 

despesas regulares e contínuas da Pasta. Destacou o voto, que o eminente Conselheiro relator da 

decisão recorrida deixou consignado que “restou comprovado através da instrução dos autos que 

os responsáveis à época pelo Hospital, pela gestão do respectivo fundo, bem como a Secretaria 

de Saúde praticaram atos de gestão ilegais e antieconômicos, quais sejam, (i) fuga ao dever de 

licitar e (ii) fracionamento das despesas”, e que se tratam de exigências contidas em lei e na própria 

Constituição Federal. Nesse sentido, a infringência à legislação de regência atrai a aplicação de 

multa, nos termos dos incisos I e II, do art. 112, da Lei estadual nº 16.168/2007. Portanto, o voto 

se deu no sentido do conhecimento e desprovimento do Recurso. Processo: 201700047000166 

– Acórdão: 2094/2020 – Pleno – Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 
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PESSOAL Trata-se de registo da aposentadoria, no cargo de Escrivão de Polícia de Classe 

Especial Nível 1, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo registro da admissão, porém, pela 

negativa de registro do ato de aposentadoria, sob a alegação de que o interessado não cumpriu o 

requisito previsto no art. 1º, §2º, da Lei Complementar nº 59/2006. Em sua manifestação, o 

Conselheiro Substituto se manifestou pela legalidade e registro dos atos de admissão e 

aposentadoria. O voto consigna que o período laborado pelo interessado na função de segurança 

parlamentar não constitui obstáculo ao preenchimento dos 20 (vinte) anos de atividade 

estritamente policial exigido para aposentadoria especial da Lei Complementar nº 59/2006, visto 

que o interessado continuou exercendo atividade de risco, o que, portanto, motivou o voto pelo 

registro dos atos de admissão e aposentadoria. Processo: 201300007001672 – Acórdão: 

1944/2020 – Pleno, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL Trata-se de análise e registro de Transferência para a Reserva Remunerada, com 

proventos integrais, concedida em favor de servidor dos Quadros da Polícia Militar do Estado 

de Goiás, com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviços acumulado, com fundamento nos 

arts. 85, inciso I; 88, inciso I; e 89 da Lei nº 8.033/1975, com a redação dada pela Lei nº 

16.552/2009 e art. 1º, § 1º, da Lei nº 15.668/2006. Destaca-se do voto a menção à certidão 

narrativa informando que o interessado responde ação penal em curso na 7ª Vara Criminal da 

Comarca de Goiânia, fato que poderá gerar reflexo no ato de transferência para a reserva do 

militar em questão. Contudo, entendeu-se que a razão estava com a Unidade Técnica e a 

Auditoria ao se manifestarem pela possibilidade de registro do ato. A favor do interessado, 

argumentou-se com base no princípio fundamental da presunção de inocência, descrito na 

Constituição Federal, art. 5º, LVII, por meio do qual, ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ainda, registrou-se que o ato deferido não 

impede que a qualquer tempo o Tribunal de Contas realize inspeções ou mesmo auditorias que 

tenham como escopo a área de pessoal dos órgãos que compõem a Administração Pública 

estadual e que, se constatada qualquer ilegalidade, poderá rever, inclusive de ofício, os atos de 

registro. Assim, entendeu-se pertinente a sugestão do Parquet de Contas, no sentido de que a 

Polícia Militar deve acompanhar o desenrolar da referida ação penal e, por ocasião do trânsito 

em julgado, informar a este Tribunal de Contas. O voto foi pela legalidade dos registros. Processo: 

201800002085837 – Acórdão: 1671/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, 

disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL Tratam os autos de aposentadoria de servidor no cargo de Professor da Secretaria de 

Estado da Educação, Cultura e Esporte, com fundamento no art. 6º, incisos I a IV, da Emenda 

Constitucional Federal nº 41/2003. O Serviço de Registro de Atos de Pessoal e a Auditoria 

manifestaram-se pela legalidade da aposentadoria. Ao argumento de que o ingresso não ocorreu 

mediante concurso público, o Ministério Público de Contas pugnou pela anulação do registro da 

admissão e, bem assim, pela negativa do registro da aposentadoria. O voto aduz que, no que 

concerne à admissão, é fato que o interessado ingressou no serviço público sem submissão a 
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concurso, em setembro de 1984, e não foi alcançado pela estabilidade prevista no art. 19, dos 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Nesse ponto, a aplicação fria e 

intransigente da lei poderia conduzir à negativa do registro. Contudo, não se pode olvidar que o 

servidor efetivamente prestou serviços ao Estado de Goiás durante 32 anos, recolhendo a 

respectiva contribuição previdenciária. Afirmou, então, que sua boa-fé, in casu, se presume. 

Assim, seria de todo injusto privá-lo do gozo de sua aposentadoria, após longos anos de serviços 

comprovadamente prestados ao Estado. Presumindo-se a boa-fé do servidor, a não ser que venha 

a ser demonstrado o contrário, tem plena aplicação a teoria do fato consumado, em homenagem 

aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Nesse sentido, permite-se a 

convalidação da situação funcional de todos quantos possuem vetusto vínculo com o Estado de 

Goiás, tendo prestado efetivos serviços e contribuído fielmente com a manutenção do regime 

próprio de previdência. Ressalta, ainda, que a interpretação estrita da lei, aqui, deve se dobrar 

diante da necessidade de atender ao conceito de Justiça. Conclui, então, que, quanto à 

aposentadoria ora versada, percebe-se que restaram devidamente atendidas às disposições do art. 

6º, da EC 41/03. A documentação acostada aos autos supre com eficiência a finalidade das 

exigências contidas no artigo 3º, § 2º, da Resolução Normativa nº 002/2001, desta Corte, motivo 

pelo qual votou-se pelo registro do ato apreciado. Processo: 201800006018082 – Acórdão: 

2006/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

PESSOAL Tratam os autos de aposentadoria de servidor no cargo de Agente Administrativo 

Educacional de Apoio, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, atual 

Secretaria de Estado da Educação. Atestou-se a existência de registro do ato de admissão do 

requerente. Por sua vez, o Serviço de Registro de Atos de Pessoal expediu Instrução Técnica 

Conclusiva no sentido da legalidade do ato de aposentadoria. O Ministério Público de Contas se 

manifestou pela negativa do registro do ato de aposentadoria, em razão do servidor ter ingressado 

no serviço público sem concurso, anteriormente à Constituição Federal. A Auditoria, ao seu 

turno, expediu manifestação opinando pela legalidade do ato, em consonância com o art. 302 do 

Regimento Interno do TCE/GO. O voto enfrentou o entendimento apresentado pelo Ministério 

Público de Contas, de que o servidor não poderia se submeter ao regime próprio da previdência 

(GOIASPREV), consignando que não parece razoável a interpretação que conduza à conclusão 

de que os servidores alcançados pelo artigo 19 do ADCT se configurem como uma espécie sui 

generis, com todos os direitos dos servidores ocupantes de cargo efetivo, exceto o direito ao 

regime próprio de previdência. Nessa ordem, há de se observar que não há disposição expressa 

na Constituição Federal acerca do regime de aposentadoria dos servidores estabilizados por força 

de tal dispositivo. Outrossim, o §13 do artigo 40 da Carta Cidadã estabelece os servidores que 

não se incluem no regime próprio de previdência, sendo que a situação dos servidores alcançados 

pelo artigo 19 do ADCT não se enquadra em nenhuma das três hipóteses descritas no 

mencionado parágrafo. Logo, partindo do princípio básico da hermenêutica jurídica de que 

normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente, e sendo o §13 do artigo 40 da 

Constituição Federal uma norma excepcional, entendeu-se que a situação do servidor, deve ser 

enquadrada no regime próprio, razão pela qual, data vênia, rejeitou o argumento do Parquet. 
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Então, concluindo que os atos processuais atenderam aos requisitos constitucionais e legais 

pertinentes, amparado nas manifestações compostas pelo Serviço de Registro de Atos de Pessoal 

e pela Auditoria, votou-se pela legalidade do ato de aposentadoria. Processo: 201700006008253 

– Acórdão: 2293/2020, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

DENÚNCIA Trata-se de denúncia com pedido cautelar, a qual supõe ilegalidade na nomeação 

do 3º colocado no concurso público para provimento ao cargo de Conselheiro Substituto do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO). O denunciante aduz que 

mesmo diante de decisão judicial que determinou a anulação do ato, o TCM/GO manteve a 

nomeação do terceiro colocado, sob a justificativa de que o aprovado em primeiro lugar não 

possuía a idade mínima legalmente exigida para a nomeação ao cargo. Ao se manifestar nos autos, 

a Unidade Técnica sugeriu o sobrestamento do feito, pois o objeto está sob demanda judicial. O 

Ministério Público de Contas, por sua vez, apesar da existência de processo no Judiciário 

pendente de julgamento, manifestou-se pela improcedência da denúncia. Por fim, a Auditoria se 

manifestou pelo conhecimento e não provimento da denúncia. Após as devidas manifestações 

das unidades do TCE/GO, o voto consignou o posicionamento pela manutenção da marcha 

processual. Os princípios da independência das instâncias e da duração razoável do processo são 

argumentos para a manutenção do trâmite processual perante esta Corte de Contas, que deve 

posicionar-se frente a denúncia trazida a seu conhecimento e julgamento, não obstante a 

existência de processo judicial sobre o objeto. Quanto ao mérito da denúncia, alegou o 

denunciante que a nomeação do 3º colocado no certame, deveria ser precedida da inspeção 

médica prevista em edital, sustentando a obrigatoriedade da aludida etapa, condicionante a uma 

eventual nomeação dos candidatos aprovados. Da detida análise dos autos, o Conselheiro Relator 

teve por bem acolher as uníssonas manifestações apresentadas pela Unidade Técnica, Parquet de 

Contas e Auditoria competente, pela improcedência da Denúncia. Segundo o relato, a realização 

da inspeção médica em momento posterior à discutida nomeação não tem o condão de anulá-la, 

uma vez que a nulidade do ato administrativo, depende da efetiva demonstração de prejuízo, o 

que não se colhe no caso em estudo. O eventual prejuízo sofrido pelo denunciante não decorre 

do momento em que a inspeção médica foi realizada, mas sim do não preenchimento de requisito 

indispensável para se tomar posse no cargo de Conselheiro Substituto do TCM/GO, qual seja, a 

idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, exigida no certame. Desta forma, promovida a 

nomeação do candidato aprovado em primeiro lugar; realizada a inspeção de saúde; e transcorrido 

o prazo limite para a posse sem que o interessado fizesse prova de que preenchia todos os 

requisitos exigidos para o desempenho do cargo, não se constata ilegalidade em sua eliminação. 

Assim, entende-se que a ausência da prévia submissão à inspeção de saúde, por si só, não é capaz 

de tornar irremediavelmente sem efeito o ato de nomeação. Por conseguinte, quando o 

TCM/GO promoveu a realização da inspeção e divulgou seu resultado, com a consequente 

aprovação do candidato, automaticamente convalidou a nomeação anteriormente realizada. 

Quanto aos questionamentos acerca de eventual deslealdade processual, descumprimento de 

decisão judicial ou o cometimento de determinado ato tendente a tumultuar o processo em que 

o TCM/GO configura como parte, devem ser objeto de avaliação no âmbito do Poder Judiciário,  
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não cabendo a esta Corte de Contas fazer juízo valorativo acerca de tais questões. Sedo assim, o 

voto se deu pelo conhecimento e improvimento da Denúncia. Processo: 201900047000088 – 

Acórdão: 1527/2020 – Pleno, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 

 

 

 

DENÚNCIA Tratam os autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada em face 

da METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, noticiando irregularidades no processo 

seletivo simplificado, conforme Declaração de Necessidade Temporária de Excepcional Interesse 

Público, publicada no Diário Oficial do Estado nº 23340, de 10 de julho de 2020, nos termos da 

Lei Estadual nº 13.196/97. O denunciante aduziu que o processo seletivo deflagrado não 

respeitou as exigências da Lei Estadual nº 13.196/07, bem como violou o art. 37, caput e seu 

inciso IX da Constituição Federal de 1988. Em suma, foram apontadas as seguintes 

irregularidades: ausência de demonstração, em ato administrativo devidamente fundamentado, 

da urgência/excepcionalidade decorrente da falta de pessoal concursado (ofensa ao disposto no 

art. 37, inciso IX, CF/88); avaliação e seleção de temporários mediante única análise curricular, 

sem a prévia fixação de critérios objetivos (ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal); e falta de 

publicidade (ofensa ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição 

Federal). Os autos foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal, que emitiu 

Instrução Técnica concluindo pela concessão da tutela provisória de urgência e pela expedição 

de determinações à METROBUS para regularização do processo seletivo simplificado. A 

Conselheira Relatora, por decisão monocrática, adotou medida cautelar para determinar a 

suspensão do processo seletivo simplificado deflagrado pela METROBUS. O voto consigna que 

é cediço que não se aplicam integralmente as regras do concurso público para as contratações 

por necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, a seleção simplificada 

deve observar os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da 

publicidade, da impessoalidade e da moralidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição 

Federal. Desse modo, uma vez demonstrado nos autos que não foram publicadas informações 

relativas ao edital do processo seletivo simplificado deflagrado, e ainda, sem o estabelecimento 

de critérios objetivos de seleção que resguardassem o interesse público e os princípios da 

impessoalidade e da isonomia, reputou-se configurada a probabilidade do direito invocado pelo 

denunciante. Entendeu igualmente presente o perigo da demora, pois, diante da verossímil ofensa 

aos princípios constitucionais, a conclusão do processo seletivo simplificado, com a consequente 

formalização dos contratos, importaria em grave lesão ao interesse público e ao direito dos 

demais interessados em participar do certame, além disso, o resultado útil do processo restaria 

prejudicado, caso se aguardasse o julgamento de mérito da denúncia, haja vista que a contratação 

temporária possui prazo de 90 (noventa) dias. Nesses termos, submeteu ao Pleno o referendo da 

medida cautelar, o que foi acordado por unanimidade de votos. Processo: 202000047001594 – 
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Acórdão: 2100/2020 – Pleno, Acórdão: 1526/2020 – Boletim nº7, Ano II, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/jurisprudencia 
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