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

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

Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

TCMGO delibera sobre natureza jurídica do “jetom” e impossibilidade de majoração do valor 

durante o estado de calamidade ocasionado pela Covid-19 

 

Em Consulta formulada pelo gestor do Fundo Municipal de Educação de Águas Lindas de Goiás, o 

TCMGO se manifestou quanto à natureza jurídica do “jetom” dos membros de Conselhos Municipais e 

sobre a possibilidade de aumento diante da LC nº 173/20 (Programa Federativo de Enfrentamento à 

Covid-19) e da Lei nº 9.504/97 (Normas para as eleições) e suas particularidades. O Relator acompanhou 

a Unidade Técnica (SAP) e o Ministério Público de Contas para responder ao consulente que: (a) a 

majoração de ‘jetom’ durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 está vedada pelos 

incisos I e VI do art. 8º da LC nº 173/20, a menos que a legislação que promoveu a alteração tenha sido 

editada antes do estado de calamidade ocasionado pela pandemia, porque aí estaria inserida na exceção 

legal; (b) tratando-se a verba jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a sua 

majoração durante o período eleitoral, estabelecido na Lei nº 9.504/97, encontra-se, em princípio, vedada; 

(c) de acordo com a jurisprudência majoritária, o ‘jetom’ é uma verba de cunho remuneratório, espécie 

de gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional a ser prestado para a Administração 

Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do agente; e (d) em razão do princípio da reserva de lei, 

ao qual a Administração Pública se submete, especialmente em matéria de remuneração, nos termos do 

inciso X do art. 37 da Constituição da República, somente por lei específica é possível fixar e/ou alterar 

remuneração (termo que engloba o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei), 

portanto, incluindo a verba ‘jetom’. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão-

Consulta nº 01/20. Processo nº 07935/20. Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 24/2/20). 

 

TRIBUNAL PLENO 

  

 Verificação – Transparência da gestão fiscal dos municípios goianos em resposta à pandemia 

da COVID-19 

 

A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) verificou o cumprimento pelos Poderes Executivos dos 

municípios goianos das determinações da Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre medidas para 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. O TCMGO, ao expedir a INTC nº 07/20, estabeleceu que 

deveriam ser disponibilizados em local específico, dentro do sítio eletrônico oficial dos municípios, todas 

as contratações e aquisições afetas ao combate do coronavírus, para assegurar a publicidade e 

transparência, atentando-se, no que couber, às disposições do § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/11 e ao 

disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/20. Utilizando-se de metodologia de verificação específica, a 

SLC apurou o nível de transparência em relação às contratações emergenciais realizadas em resposta à 

pandemia, pontuando 11 quesitos, sob as seguintes diretrizes: (a) acompanhar a execução de despesas 

voltadas à contenção da calamidade pública, como dispensas de licitação, compras diretas e outros; (b) 

orientar os jurisdicionados no sentido de ampliar a transparência, de modo a manter as informações 
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disponíveis em seus portais, uma vez que as realizações de despesas baseadas no decreto de calamidade 

pública podem dar ensejo a operações ilegítimas; (c) se as informações estão publicadas e de fácil acesso, 

em linguagem cidadã, para atendimento de todos, com acessibilidade de conteúdos a pessoas com 

deficiência, e sejam relevantes para a participação social; (d) se contém ferramenta de pesquisa de 

conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão; (e) incentivar a publicação dos atos excepcionais de contratações públicas 

emergenciais para evitar questionamentos futuros e garantir a boa governança; (f) se o sítio a que se refere 

o § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/20 é um espaço específico, independente ou parte de um portal de 

transparência mais amplo, para divulgação centralizada de informações sobre contratações emergenciais 

e divulgado com destaque; (g) se são divulgadas informações íntegras, decorrentes do exercício das 

competências constitucionais, legais e regulamentares, e  (h) se são adotados mecanismos que garantam 

a segurança e protejam as informações contra ameaças a sua confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e autenticidade. A fim de fomentar o controle social, a SLC elaborou ranking específico, 

considerando os conteúdos do período entre setembro a novembro de 2020. Destacou os seguintes 

resultados percentuais para os Poderes Executivos dos municípios goianos: 17% tidos por ótimo, 62% 

por bom, (regularidade); 13% regular (regularidade com ressalvas), 1% ruim, 7% insuficiente (irregulares). 

O Plenário aprovou o Voto do Relator, que determinou: (1) o encaminhamento de cópia do Acórdão e 

seus anexos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para as providências que 

entenderem cabíveis; (2) serem oficiados os gestores de todos os Poderes Executivos municipais com 

avaliação pela irregularidade para que adotem providências com o fim de solucionar as impropriedades 

apontadas, sendo desnecessária resposta ao Tribunal, tendo em vista a habitualidade da verificação e a 

necessidade de disponibilização das informações em tempo real, e (3) a inclusão entre os pontos de 

controle do cumprimento às normas relativas à transparência das despesas realizadas no combate à 

pandemia, tema central dos autos, com critérios e implicações que devem ser observados na análise das 

Contas de Governo do exercício de 2020, a serem definidos em futura Decisão Normativa. O Voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00532/21. Processo nº 09287/20. Rel. Cons. Sérgio A. Cardoso 

de Queiroz, 3/2/21). 

 

 

Recurso Ordinário – Impossibilidade de celebração de contrato de risco com indeterminação 

do valor a ser despendido pelo erário 

 

O TCMGO deu provimento parcial a Recurso Ordinário interposto pelo Município de Quirinópolis, 

questionando a decisão proferida no Acórdão nº 01366/20, de modo a: (a) considerar sanada a ressalva 

relativa à inexigibilidade de contratação de escritório de advocacia para proposição de ações judiciais 

visando ao recebimento de quota/percentual referente à participação no ICMS repassado aos municípios; 

(b) desconstituir a multa aplicada à Chefe do Poder Executivo e a determinação de anulação do contrato, 

diante de contradição frente à fundamentação do Voto do Relator no processo originário; (c) manter o 

julgamento pela procedência parcial da Representação, em virtude da celebração de contrato de risco e 

da ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia de preços de mercado. 
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Quanto ao item (a), o Relator esclareceu que, para se efetuar contratação por inexigibilidade de licitação 

de serviços técnicos especializados é necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos exigidos pelo 

inciso II do art. da Lei nº 8.666/93: a singularidade do objeto e a notória especialização do contratado, a 

ensejarem a inviabilidade de competição. Em consonância com a manifestação da Secretaria de Recursos 

e com posicionamento do TCU em processos análogos, entendeu pela existência, no caso concreto, de 

todos os elementos necessários para a contratação direta, restando sanada a ressalva. No que tange à 

multa imputada (b), entendeu que já na Fase 1 não caberia a sanção cominada, visto que o TCMGO 

decidiu por ressalvar a questão. Em relação às irregularidades mantidas (c), reafirmou que o TCMGO, 

em regra, não acolhe a celebração de contratos de risco, inadmitindo que se estipule a remuneração do 

contratado e porcentagem sob o montante ganho na causa, de sorte a caracterizar a indeterminação do 

valor a ser despendido pelo erário. Afirmou que os contratos celebrados pela Administração Municipal 

devem obedecer às normas financeiras e orçamentárias, inclusive conter as cláusulas essenciais previstas 

em lei, como valor certo, diretamente proporcional aos serviços prestados, observados os indicadores de 

mercado. Pontuou ser inadmissível ao contratado perceber, a título de remuneração, um percentual sobre 

as receitas auferidas pelo ente com as ações exitosas promovidas. Ressaltou ser admitida, todavia, a 

estipulação de honorários contratuais com a cláusula ad exitum, desde que o dispêndio de recursos 

públicos para pagamento dos honorários se dê em montante fixo ou quando o Poder Público firme 

contrato de risco puro, de modo que não despenda qualquer valor, sendo a remuneração do contratado 

exclusivamente os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, nos montantes determinados 

pelo juízo na sentença condenatória, nos termos da RC nº 028/05. Citou o AC-CON nº 015/11 do 

TCMGO e os prejulgados nº 1199, 1213 e 1427 do TCESC. Quanto à ausência de levantamento inicial 

de preços, constatou que a contratação se deu sem a realização do procedimento, tendo a Prefeitura se 

submetido ao valor exigido pelo escritório, em violação aos princípios da indisponibilidade do interesse 

público e da economicidade. No tocante à razoabilidade do preço do serviço contratado, entendeu que 

o valor dos honorários pactuados foi exorbitante e destituído de qualquer razoabilidade e 

proporcionalidade à atividade desempenhada pelo contratado. Apontou que “admitir que a empresa 

contratada percebesse valor tão vultoso no desempenho de matéria já consolidada nos tribunais pátrios, 

seria autorizar praticamente o enriquecimento a custa exclusiva do erário e a prevalência do interesse 

privado em detrimento ao público”. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 00522/21. 

Processo nº 19341/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 3/2/21). 

 

 

Transposição ilegal de cargo público – Aplicação de multas e determinações 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas supostas irregularidades na gestão 

de pessoas do Poder Executivo de Caçu, especificamente na “remoção” (transposição) de servidora 

concursada e ocupante do cargo efetivo de recepcionista, em estágio probatório, para cumprir jornada de 

trabalho regular no cargo efetivo de assistente social. Com fundamento na análise da Unidade Técnica 

(SAP), corroborada pelo MPC, o Relator entendeu estarem suficientemente caracterizadas as 

irregularidades consistentes na transposição ilegal de cargo público e no desrespeito à obrigatoriedade de 
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concurso para admissão de pessoal, com base no inciso II do art. 37 da CF/88, no inciso II do art. 92 da 

CE/89 e na Súmula Vinculante nº 43 do STF. O Relator ainda se embasou em jurisprudência do TCU e 

do TCMGO, que possuem o entendimento no sentido de vedar a movimentação irregular de servidor, a 

exemplo da RC nº 038/09 e do AC-CON nº 010/14. Explicou que a regra do concurso público é 

compulsória aos entes estatais, sendo inconstitucionais normativas que prevejam hipóteses de 

transformação e transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas das 

iniciais, que impliquem no ingresso do servidor em cargo diverso daquele para o qual foi legalmente 

admitido. Pelo exposto, aplicou multa à Gestora pela transposição ilegal (mudança) de cargo público, por 

ser ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, e determinou a ela ou a quem viesse a substituí-la que: 

(a) se abstenha de admitir ou manter servidores comissionados no cargo,  para o exercício de funções 

técnicas, administrativas e rotineiras da Administração Pública, as quais devem ser desempenhadas por 

servidores efetivos; (b) se abstenha de editar atos que impliquem em transposição de cargos por 

servidores públicos; (c) promova a anulação da Portaria nº 033/19, pela qual foi configurada a 

transposição, e determine imediatamente o retorno da servidora ao cargo efetivo de Recepcionista, 

adequando-se seus vencimentos e atribuições legais ao cargo. O Voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00729/21. Processo nº 07345/19, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 10/2/21). 

 

 

Ilegalidade na inclusão de vantagens pecuniárias além do vencimento na base de cálculo dos 

quinquênios – Autuação de procedimento administrativo 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas supostas irregularidades no cálculo 

do adicional por tempo de serviço (quinquênio) pago aos servidores públicos no Município de Caldas 

Novas. De acordo com a denunciante seu pedido de aposentadoria foi suspenso em virtude de haver 

sido constatado que o cálculo do quinquênio estaria em desconformidade com o disposto no inciso XIV 

do art. 37 da CF/88. O Relator concordou com o entendimento do Ministério Público de Contas, já que 

foi, de fato, constatada irregularidade no pagamento do adicional de tempo de serviço aos servidores 

municipais, diante da utilização de outras vantagens pecuniárias além do vencimento para a formação da 

base de cálculo. Divergindo do posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal, entendeu pela não 

aplicação de multas aos responsáveis, com fundamento no art. 28 da LINDB, por não ter sido 

demonstrado o nexo de causalidade entre a ilicitude verificada e a atuação dos gestores que pudesse 

configurar a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico. Considerou não ter havido erro 

grosseiro ou dolo na atuação do Prefeito e do Gestor Executivo, na medida em que não era razoável 

exigir – um na condição de ocupante do topo da pirâmide hierárquica do Executivo Municipal e o outro 

pela função exercida – que eles “atuassem na gestão de pessoas a ponto de corrigir a forma de cálculo de 

vantagens pecuniárias pagas a servidores, tema de cunha bastante peculiar, técnico e específico”. Diante 

do exposto, o TCMGO julgou procedente a Denúncia e determinou ao atual Prefeito de Caldas Novas, 

salvo decisão judicial em sentido contrário, que: (a) altere o cálculo do adicional por tempo de serviço 

(quinquênio) dos servidores, utilizando como base de cálculo apenas o valor do vencimento base previsto 

em lei, ou seja, não inclua na base de cálculo do benefício nenhuma outra vantagem, inclusive a 
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estabilidade econômica; (b) autue procedimento administrativo para: apurar os valores pagos 

indevidamente aos servidores, decorrentes do cálculo irregular do quinquênio, e identificar os 

responsáveis pelos cálculos e pagamentos indevidos, com a devida adoção de medidas para a devolução 

dos valores pagos irregularmente, e, também, eventuais responsabilizações, oportunizando aos 

interessados direito ao contraditório e ampla defesa, com base na SV nº 03, e (c) o encaminhamento ao 

MPE da cópia integral dos autos para conhecimento e providências cabíveis, nos termos do inciso XI do 

art. 71 da CF/88. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00706/21. Processo nº 18140/18, 

Rel. Cons. Valcenôr Braz, 10/2/21). 

  

 

Irregularidade em instituição de programa de ronda municipal com atribuições típicas de 

Guarda Civil Metropolitana 

 

O TCMGO recebeu e julgou procedente Denúncia, apresentada contra o Prefeito de São Luís de Montes 

Belos, em que foram relatadas irregularidades na instituição de típica Guarda Civil Metropolitana, 

mediante Decreto, em violação ao art. 6º da Lei nº 13.022/14 e o caput do art. 89 da Lei Orgânica 

Municipal. O Relator destacou que o § 8º do art. 144 da CF/88 autoriza a instituição de guardas 

municipais “conforme dispuser a lei”. Informou ter sido editado pelo Congresso Nacional o “Estatuto 

Geral das Guardas Municipais” (Lei nº 13.022/14) que, no art. 6º, prevê a necessidade de lei para a criação 

das corporações, requisito expresso igualmente no § 2º do art. 89 da Lei Orgânica de São Luís de Montes 

Belos. Na análise do Decreto Municipal nº 208/19, que instituiu o “Programa Ronda Municipal – 

ROMU”, cujo objetivo é “patrulhar, vistoriar, prevenir, proteger os órgãos municipais, o patrimônio 

público municipal e pontos turísticos”, considerou haver afronta à legalidade, pela inserção de várias 

competências específicas da Guarda Metropolitana ao programa. Destacou, também, ter se configurado 

clara ofensa ao princípio do concurso público, previsto no inciso II do art. 37 da CF/88, uma vez que 

foi estabelecido que a formação de equipes com os profissionais ocupantes do cargo seria 

responsabilidade do Coordenador da Ronda, escolhido pelo Secretário de Administração. Apontou que 

o quadro de pessoal foi composto por servidores efetivos dos cargos de Vigia, Agente de Serviços Gerais 

e Motorista, mantendo-se a irregularidade, tanto pela ausência de concurso público para o cargo 

específico de Guarda Civil, quanto pelo claro desvio de função, já que não compete a eles o desempenho 

de atribuições típicas de Guardas Municipais, não previstas na lei de criação de seus cargos. Diante das 

irregularidades, o TCMGO determinou: (a) aplicação de multa ao Gestor; (b) anulação do Decreto nº 

208/19, desconstituindo o Programa Ronda Municipal, uma vez que tal decreto estabelece verdadeira 

Guarda Civil Metropolitana e que tal criação só pode ocorrer por meio de lei; (c) retorno dos servidores 

públicos efetivos que fazem parte dos quadros da ROMU aos cargos de origem; (d) que o Controlador 

Interno municipal fosse alertado de que sua omissão dolosa no papel de fiscalizar o cumprimento das 

medidas a serem adotadas pelos gestores enseja responsabilização, nos termos do § 1º do art. 74 da CF/88 

e do art. 59 da LOTCMGO. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 00830/21. Processo 

nº 11206/19, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta. Rel. em substituição: Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior, 24/2/21) 
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Aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social em fundo de investimento 

vedado pelo Conselho Monetário Nacional – aplicação de multa 

 

Em Representação do Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da 

Economia, foram relatadas supostas irregularidades na aplicação de recursos do RPPS de Luziânia. Em 

consonância com a Secretaria de Contas Mensais de Gestão e o Ministério Público de Contas, o Relator 

manifestou-se pela procedência do noticiado. Considerou ter havido a exposição temerária de recursos 

do RPPS, ao manter a aplicação de recursos públicos em fundo de investimento vedado pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), pelo não atendimento às disposições da Resolução nº 3.922/10 do órgão, 

sobretudo do art. 21, que determina que: “os regimes próprios de previdência social que, em decorrência 

da entrada em vigor desta Resolução ou de suas alterações, passem a apresentar aplicações em desacordo 

com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias”. Considerou haver conduta omissiva 

do Gestor, por não ter adotado/tomado providência para o resgate da aplicação financeira, configurando 

descumprimento dos princípios do equilíbrio financeiro, da segurança, rentabilidade, solvência e liquidez, 

em afronta ao art. 40 da CF/88, às disposições da Lei nº 9.717/98 e da Resolução CMN nº 3.922/10. 

Diante do exposto, foi aplicada multa ao responsável, nos termos do inciso VIII do art. 47-A, da 

LOTCMG. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 00867/21. Processo nº 13860/19, Rel. 

Cons. Daniel Augusto Goulart, 24/2/21) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Repartição de receitas tributárias e desvinculação de receitas da União 

 

“Não se confunde nem se equipara a adoção da DRU pelo poder constituinte derivado com a instituição 

de imposto pela União no exercício da competência residual. Ao contrário do que exige o art. 154, I, da 

CF, para caracterização da espécie tributária em questão, a DRU não foi instituída pelo legislador 

complementar, e sim pelo Poder Constituinte derivado, que não está adstrito aos mesmos limites 

normativos e semânticos que devem ser observados pela legislação infraconstitucional. “O acionamento 

da DRU produz consequências pontuais sobre a os recursos em poder do Estado, possibilitando a sua 

livre utilização. Todavia, não altera o título sob o qual os recursos foram arrecadados, isto é, não 

transfigura a essência da espécie tributária que deu origem às rendas tributárias. Assim, o fato de parte do 

estoque de recursos arrecadados mediante contribuições sociais poder ser direcionado para outras 

finalidades não atrai o regime impositivo dos impostos para essa parcela, nem determina que deva ser ela 

repartida segundo as normas dos arts. 157 a 159 da CF”. Ademais, cabe destacar que, ao decidir acerca 

da desvinculação ou não de determinada receita, o poder constituinte derivado está adstrito ao 

compromisso pétreo de não desfigurar a essência do pacto fundamental, a contemplar, entre suas 
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cláusulas, o federalismo, inclusive sob o aspecto fiscal (CF, arts. 1º, caput, e 60, § 4º, I)” (STF, Informativo 

do STF nº 1004/21.  ADPF 523/DF).  

 

 

TCU - Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Receita corrente líquida. 

Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento 

 

“Os repasses da União aos entes subnacionais a título de auxílio ou apoio financeiro, para os fins previstos 

na MP 938/2020, convertida na Lei 14.041/2020, no art. 5º da LC 173/2020 (repasses federais para 

enfrentamento da pandemia da Covid-19), e em outras hipóteses congêneres, a exemplo da Lei 

14.017/2020, constituem: a) despesas próprias da União e não repartição constitucional ou legal de 

tributos e outros ingressos que integrem a receita corrente bruta federal, devendo o Ministério da 

Economia, a partir do 2º bimestre de 2020, se abster de considerar tais despesas no rol de deduções para 

fins de cálculo da receita corrente líquida; b) obrigação incondicional da União para concretizar os 

objetivos da EC 106/2020, mantida a natureza federal da transferência obrigatória, que se sujeita à 

fiscalização e ao controle dos órgãos federais, incluindo o TCU, aplicando-se, subsidiariamente, para os 

repasses vinculados ou destinados a ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos 

de controle presente no art. 27 da LC 141/2012, consoante a tese constante da decisão do STF no MS 

33.079”. (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340. Acórdão nº 4047/2020). 

 

 

 TCU - Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 

Revisão de Ofício 

 

“Passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da entrada de ato de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma ou pensão no TCU, sem sua apreciação, o ato será considerado registrado 

tacitamente, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 

(RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU”. 

(TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342. Acórdão nº 122/2021) 
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