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Goiânia | 1º de março a 31 de março de 2021 | n. 21 

 

 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 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Garantia adicional. Cálculo. 
Consulta.   

1.1.2 Licitação. Julgamento. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Licitante. 
Questionamento.  

1.1.3 É possível a contratação, por ente público, de serviços contábeis, inclusive 
assessoramento em matéria contábil, desde que sua execução não caracterize 
manifestação do poder de império estatal.  

1.1.4 Nas contratações comuns da Administração Pública, e irregular o impedimento de 
participação no certame de empresa em recuperação judicial.  

1.1.5 É possível que os recursos oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-
Sal sejam utilizados para o pagamento das despesas previdenciárias, desde que precedido 
de autorização legislativa.  

1.1.6 O cálculo da garantia disciplinado no art. 48, §2º, da Lei nº 8.666/1993 que mais se 
amolda à finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da proposta 
mais vantajosa, à luz das interpretações lógica e sistemática, realizadas sobre o texto desse 
dispositivo, é o seguinte: garantia adicional = (80% do menor dos valores das alíneas “a” 
e “b” do § 1º do artigo 48) – (valor da correspondente proposta). 

1.1.7 Não se conhece de representação formulada por empresa (art. 113, §1º, da Lei nº 
8.666/1993) que aponta vício na sua inabilitação em licitação cuja vencedora tenha 
ofertado proposta do preço pouco superior à da representante, em face da ausência de 
manifesto interesse público da ínfima materialidade.  
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1.1.8 Ata de registro de preço. Tomada de Contas Especial. Julgamento. Competência 
jurisdicional. Inaplicabilidade. Repercussão Geral. 835 do STF.  

1.1.9 Controle Externo. Licitação. Inexigibilidade. Multa. Valoração. Medida do Relator 

1.1.10 Contrato administrativo. Fiscal. Indicação. Qualificação. Responsabilidade. Erro 
grosseiro. Culpa in eligendo.  

1.1.11 Licitação. Habilitação. Qualificação Econômico-financeira. Capital circulante líquido. 
Contrato de Escopo.  

1.1.12 Licitação. Sanção administrativa. Suspensão temporária. Declaração de inidoneidade. 
Efeitos prospectivos.  

1.1.13 Convênio. Prestação de Contas. Plano de trabalho. Conta corrente específica. Saque em 
espécie.  

1.1.14 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Documento falso. Atestado de 
capacidade técnica. Fraude.  

1.1.15 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Empresa Ficta.  

1.1.16 Licitação. Direito de Preferência. Pequena empresa. Limite. Receita bruta. Apuração. 
Critério. 

1.1.17 Dispensa de licitação para contratação de Serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO). 

1.1.18 Licitação. Proposta. Preço. Taxa de administração. Veículo. Abastecimento. Sistema 
informatizado.  

1.1.19 Licitação. Qualificação técnica. Certificação. Produto. Inmetro. Equivalência. Exigência. 
Momento.  

1.1.20 Consulta. Transporte escolar. Suspensão das aulas presenciais. Pandemia. Pagamento 
antecipado. Inviabilidade. Suspensão contratual. Revisão contratual. Pagamento de 
custos fixos. Concessão de subvenção econômica. Impossibilidade. 

1.1.21 Relatório de Inspeção. Serviços médicos. Contratação. Licitação. Inexigibilidade.   

1.1.22 Dispensa de Licitação. Economicidade. Dúvida. Ônus da Prova do Tribunal.  

1.1.23 Contrato. Irregularidades. Responsabilidade. Gestor Público.  

1.1.24 Pregão. Edital de Licitação. Termo de Referência. Fase Interna. Pregoeiro. 
Responsabilidade. Imputação.  

1.1.25 Pregão. Homologação. Autoridade Competente. Responsabilidade.  

1.1.26 Representação. Pregão Presencial. Parcelamento do Objeto. Viabilidade. Ausência de 
Verificação. Agente Público. Erro Grosseiro.  
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1.1.27 Tomada de Contas Especial. Dispensa de Licitação. Emergência Ficta. Irregularidade. 
Atuação de Servidor Público como Representante da Empresa. Violação ao Princípio da 
Moralidade. Aplicação de Multa.  

1.1.28 Nas licitações para compra de produto de certificação voluntária, é irregular a exigência 
de que a certificação seja fornecida exclusivamente por instituição acreditada pelo 
INMETRO, devendo ser aceitas certificações equivalentes, como as emitidas por 
entidades com as quais o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, cuja 
apresentação só pode ser exigida no momento da celebração do contrato ou do 
fornecimento, evitando-se, assim, onerar desnecessariamente os licitantes.  

1.1.29 Para fim de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte de 
acordo com os parâmetros de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, 
considera-se o período de apuração das receitas auferidas pela empresa como sendo de 
janeiro a dezembro do ano-calendário anterior à licitação, e não os doze meses anteriores 
ao certame.  

1.1.30 Consulta. Lei Federal nº 13.303/2016. Licitação. Dispensa. Aditamento de despesa. 
Estatal independente.  

1.1.31 Nas licitações, a apuração dos valores estimados deve ser estabelecida tomando 
preferencialmente por base o menor preço, sendo permitida a utilização dos métodos da 
média ou mediana, desde que apresentada justificativa de sua maior vantajosidade para a 
Administração Pública, excluídos, em qualquer caso, os preços incompatíveis com a 
realidade do mercado.  

1.1.32 Não deve ser vedada a participação em licitações de empresa de controle comum, 
embora o Pregoeiro e sua equipe devam permanecer alertas para que a empresa nesta 
condição não fruste o caráter competitivo da licitação. 

1.1.33 No caso de obra remanescente de obra, serviços ou fornecimento, em consequência de 
rescisão contratual, a contratação direta deve seguir o rito do artigo 24, XI, da Lei nº 
8.666/1993. Caso os classificados do certame anterior não aceitem as mesmas condições 
do vencedor, deve ser realizada uma nova licitação.  

1.1.34 Cabe ao gestor a responsabilidade de exigir e fiscalizar a regularidade fiscal das empresas 
contratadas ou contratar, em fase de habilitação em licitação, no momento da 
contratação, durante a execução do contrato e na renovação do termo celebrado.  

1.1.35 A negociação com licitantes vencedores do pregão consiste em um poder-dever da 
Administração, pois pode possibilitar a contratação com preços mais vantajosos.  

1.1.36 Contrato Administrativo. Parlamentar. Vedação. Cláusula uniforme. Senador. Deputado 
Federal. Consulta.  

1.1.37 Responsabilidade. Contrato Administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação.  
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1.2. Pessoal  

 

1.2.1 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. 
Interrupção.  

1.2.2 Pessoal. Acúmulo de cargo. Gestor do RPPS e secretário municipal de recursos 
humanos. Segregação de funções.  

1.2.3 Pessoal. Treinamento e cursos. Controle. Gestão por competências. Risco de 
desperdício de recursos públicos.   

1.2.4 Pessoal. Processo seletivo. Provas de títulos. Experiência profissional. Princípio da 
Isonomia.  

1.2.5 Não obstante a situação excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento do 
Coronavírus, é possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, observado 
a limitação imposta no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.  

1.2.6 Com a novel redação dada pela Lei Complementar nº 173/20 às alíneas “a” e “b” do 
inciso VI do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000 são nulos de pleno direito os 
atos que resultem em aumento de despesa com pessoal nos 180 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, independente do prazo assinalado no caput 
do artigo 8º.  

1.2.7 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Prazo. Decadência.  

1.2.8 Pessoal. Teto Constitucional. Base de Cálculo. Honorários Advocatícios. Sucumbência. 
Advogado Público. Entendimento.  

1.2.9 Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime jurídico. Fundação pública. Entidade de 
direito privado. Entidade filantrópica.  

1.2.10 Servidor Público. Devolução de valores percebidos. Artigo 46, caput, da Lei nº 
8.112/1990. Revisão de tese definida no Tema repetitivo 531/STJ. Ausência de alcance 
nos casos de pagamento indevido decorrente de erro de cálculo ou operacional da 
administração pública. Possibilidade de devolução. Salvo inequívoca presença da boa-fé 
objetiva. Tema 1009.  

1.2.11 Consulta. Revisão Geral Anual. Possibilidade. Direito Constitucional.  

1.2.12 Fiscalização de Atos e Contratos. Transposição de servidores. Similitude de atribuições, 
remuneração e requisito de investidura. Não ocorrência de ascensão funcional indevida. 
Arquivamento.  

1.2.13 Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Prazo. Decadência.  

1.2.14 Teto constitucional. Base de cálculo. Honorários advocatícios. Sucumbência. Advogado 
Público. Entendimento.  
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1.2.15 Administração federal. Honorários advocatícios. Sucumbência. Ato processual. 
Remuneração. Advogado Público. Entendimento.  

1.2.16 Quintos. Requisitos. Poder Judiciário. Cargo Efetivo. Gratificação de Atividade Externa. 
Gratificação de Representação de Gabinete.  

1.2.17 Transposição de Regime Jurídico. Hora Extrajudicial. Irredutibilidade. VPNI. 
Remuneração. Regime Estatutário. Regime Celetista.  

1.2.18 Acumulação de cargo público. Regime jurídico. Fundação Pública. Entidade de direito 
privado. Entidade filantrópica.  

1.2.19 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção.  

1.2.20 Ato sujeito a registro. Sobrestamento de processo. STF. ADIN. Emprego Público. 
Cargo Público. Transformação. Controle de Endemia.  

1.2.21 TCMGO delibera sobre natureza jurídica do “jetom” e impossibilidade de majoração 
do valor durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19.  

1.2.22 Transposição ilegal de cargo público – Aplicação de multas e determinações.  

1.2.23 Ilegalidade na inclusão de vantagens pecuniárias além do vencimento na base de cálculo 
dos quinquênios – Atuação de procedimento administrativo.  

1.2.24 Acumulação ilícita. Cargos Públicos. Hipóteses Constitucionais. Rol taxativo. 
Compatibilidade de horários. Insuficiência. Aplicação de multa ao gestor. 

1.2.25 Representação. Ratificação de decisão monocrática. Medida Cautelar. Remuneração dos 
Vereadores. Lei Municipal específica que fixa e majora os subsídios dos agentes políticos  
com efeitos financeiros a partir de 01.01.2021. Intempestividade da edição da Lei 
questionada ante a inobservância do prazo do art. 21, II, da LRF, com redação dada pela 
LC 173/2020. Pandemia provocada pela COVID-19. Lei Complementar nº 173/2020. 
Pandemia provocada pela COVID-19. Lei Complementar nº 173/2020 e 
impossibilidade de aplicação de aumento de remuneração durante o exercício financeiro 
de 2021. Presença de fumaça do bom direito e do perigo da demora. A majoração dos 
subsídios dos vereadores não poderia ser aplicada sequer para 01.01.2022, devendo a 
remuneração permanecer inalterada durante toda a legislatura de 2021/2024. Edição da 
Lei Municipal após o prazo limite definido em lei. Entendimento consolidado na Súmula 
nº 32 do TCERN. Deferimento da sugestão cautelar. Imposição ao Presidente da 
Câmara dos Vereadores de se abster de promover a ordenação de qualquer despesa 
pública (pagamento) relacionamento aos subsídios majorados com fulcro na Lei 
Municipal questionada.   

1.2.26 Servidor Público. Devolução de valores percebidos. Artigo 46, caput, da Lei nº 
8.112/1990. Revisão da tese definida no Tema repetitivo 531/STJ. Ausência de alcance 
nos casos de pagamento indevido decorrente de erro de cálculo ou operacional da 
administração pública. Possibilidade de devolução. Salvo inequívoca presença de boa-fé 
objetiva. Tema 1009.   
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1.2.27 Pessoal. Remuneração. Gratificação de raios X. Adicional de Insalubridade. 
Acumulação. Vedação. Consulta.  

 

1.3 Concurso Público  

 

1.3.1 Os órgãos e entidades vinculados aos entes afetados pela calamidade pública decorrente 
da pandemia da COVID-19 até 31 de dezembro de 2021, poderão realizar concurso 
público para o provimento dos cargos efetivos e empregos públicos que não impliquem 
em aumento de global de despesa com pessoal.  

1.3.2 Cargo em Comissão. Burla ao Concurso Público. Violação de Princípios.  

 

1.4 Fiscalização e Controle  

 

1.4.1 Responsabilidade. SUS. Débito. Ressarcimento. Dispensa. Fundo Municipal de Saúde. 

Desvio de objeto. 

1.4.2 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Omissão do dever de prestar contas. Gestor 

sucessor.  

1.4.3 Responsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Transferências voluntárias. 

Débito. Solidariedade. Contrapartida.  

1.4.4 Responsabilidade. Convênio. Desvio de finalidade. Decisão judicial. Dívida. Pagamento.   

1.4.5 É indevida a dedução do valor da contribuição do Município ao FUNDEB da base de 

cálculo do duodécimo repassado à Câmara Municipal.  

1.4.6 Despesa. Restos a pagar. Frustração de repasses. Disponibilidade de caixa. Análise das 

fontes de recursos. Controle por fonte/destinação.  

1.4.7 Prestação de Contas. Tomada de Contas Especial. Transcurso de lapso temporal 

significativo. Contas iliquidáveis.  

1.4.8 Controle Externo. Fiscalização. Obras e Serviços de Engenharia. Superfaturamento. 

Método de limitação de preço global.  

1.4.9 Responsabilidade. LNDB. Erro grosseiro. Ressarcimento ao erário.  

1.4.10 Responsabilidade. Sanção. Princípio do Non Bis in Idem. Culpabilidade.  

1.4.11 O reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do artigo 65 da Lei 

Complementar nº 101/2020, não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita 

em manutenção e desenvolvimento do ensino.  
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1.4.12 Responsabilidade. Convênio. Débito. Ressarcimento. Município. Prefeito. Quitação.  

1.4.13 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Omissão do dever de 

prestar contas. Dosimetria.  

1.4.14 Aquisição de veículos usados para posterior revenda. Transferência de propriedade para 

a revendedora. Expedição de novo certificado de registro de veículos. Art. 23, I, do 

Código de Trânsito Brasileiro. Obrigatoriedade. 

1.4.15 Gestão administrativa. Administração Federal. Honorários advocatícios. Sucumbência. 

Princípio da publicidade. Acesso à informação. Advogado Público. CCHA.  

1.4.16 Gestão administrativa. Administração Federal. Honorários advocatícios. Natureza 

jurídica. Direito Público. Advogado público. CCHA.  

1.4.17 Consulta. Desapropriação. Relação de parentesco. Possibilidade.  

1.4.18 Consulta. Consórcio Intermunicipal de Saúde. Transporte sanitário eletivo. 

Compartilhamento. Possibilidade.  

1.4.19 Administrador Público. Desídia Administrativa. Erro Grosseiro.  

1.4.20 Ordem Cronológica. Isonomia. Violação. Grave infração. Dano ao erário. Transparência.  

1.4.21 Transporte de passageiros. Serviço Público. Prestação de serviços. Concessão de serviço 
público. Permissão de uso. Opção do gestor.  

1.4.22 Prestação de Contas. Extrapolação do Percentual Limite de 2% com gastos e despesas 
administrativas e ausência de notas explicativas. Regularidade com ressalvas das contas. 
Multa.  

1.4.23 Verificação – Transparência da gestão fiscal dos Municípios Goianos em resposta à 
pandemia do COVID-19. 

1.4.24 Irregularidade em instituição de programa de ronda municipal com atribuições típicas de 
Guarda Civil Metropolitana.  

1.4.25 Controle Externo. Contas Anuais de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Exercício de 2015. Ausência de previsão e de arrecadação da COSIP. Superestimativa da 
Receita Orçamentária. Sonegação de documentos exigidos pela Res. Nº 04/2013-TC. 
Parecer Prévio favorável à aprovação com ressalvas das contas. Expedição de 
Recomendações.  

1.4.26 A utilização de 70% do valor de depósitos para pagamento de despesas orçamentárias, 

prevista pelo Decreto nº 41.832/2016, não abrange as garantias prestadas em 
dinheiro decorrentes de contratos administrativos.  

1.4.27 A alienação do fluxo futuro das receitas provenientes da participação assegurada pelo  § 
1º do artigo 20 da CF/88 (royalities do petróleo) tem natureza de operação de crédito e, 
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portanto, deve obedecer aos regramentos pertinentes da Lei de Reponsabilidade Fiscal e 
da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.  

1.4.28 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Avaliação. Recurso de Revisão. Admissibilidade. 
Cobrança executiva.  

1.4.29 Regime especial de pagamento de precatórios por estados devedores. 

 

2. Direito Constitucional  

 

2.1 Improbidade administrativa. Homologação judicial de acordo. Art. 17, § 1º, da Lei nº 
8.429/1992, com redação alterada pela Lei nº 13.964. Possibilidade.  

2.2 COVID-19 e atualização do plano nacional de imunização.  

2.3 Piso Nacional do Magistério da Educação Básica.  

2.4 COVID-19: plano de imunização estadual e requisição administrativa da União de bens 
empenhados.  

2.5 COVID-19: medidas de combate à pandemia e vigência da Lei nº 13.979/2020.  

2.6 Competência TCU. Administração Federal. Abrangência. Advogado Público. 
Honorários Advocatícios. Sucumbência. Entendimento.  

2.7 Competência do TCU. Administração Federal. Abrangência. Advogado Público. 
Honorários advocatícios. Sucumbência.  

2.8 COVID-19: acesso à informação e dado referente à pandemia.  

2.9 COVID-19: Lei Complementar 173/2020 e Programa Federativo de Enfrentamento do 
Coronavírus.   

2.10 Conflito negativo de competência. Primeira e Terceira Seções do STJ. Interdição parcial 
do presídio. Relação litigiosa de direito público. Art. 9º, § 1º, XIV, do Regimento Interno 
do STJ. Competência da Primeira Seção.  

2.11 Competência do TCU. SUS. Fundo Nacional de Saúde. Ente da Federação. 
Transferência de recursos. Presunção relativa.  

 

3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Execução Fiscal. Emissão de CDA. 
Atuar em juízo. Incompatibilidade. Lei Complementar nº 73/1993. Não vedação. 
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3.2 Inscrição de devedor em cadastros de inadimplentes por decisão judicial. Execução 
fiscal. Art. 1º da Lei nº6.830/1980. Aplicação subsidiária do CPC. Possibilidade. 
Deferimento do requerimento de negativação. Desnecessidade de esgotamento prévio 
de outras medidas executivas. Tema 1026. 

3.3 Não há obrigatoriedade da contratação da mesma empresa responsável pela manutenção 
e gerenciamento do sistema único de execução orçamentária e financeira por parte das 
demais entidades não integrantes do Poder Executivo. 

3.4 Transparência. Publicidade. LOA e anexos. Publicação simplificada. Portal eletrônico.  

3.5 Finanças Públicas. Royalities. Reserva técnica. Equilíbrio atuarial. Regime Próprio de 
Previdência Social. Parecer em Consulta TC nº 001/2021.  

3.6 Descumprimento de obrigação acessória imposta a prestadores de serviços e retenção 
de ISS pelo tomador.  

3.7 Os recursos oriundos da cessão de direitos creditórios devem ser classificados como 
Receita de Capital, observando o método de contabilização presente na Instrução de 
Procedimentos Contábeis nº 13, e não fazem parte da base de cálculo dos gastos 
mínimos constitucionais de educação e saúde, nem compõe do FUNDEB.   

3.8 Os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender 
o objeto de sua vinculação, mas poderão, excepcionalmente, ter sua destinação alterada 
para combate à calamidade pública ou, então, ser parcialmente desvinculados, até o 
limite de 30% das receitas, até 31.12.23, atendidas as condições do artigo 76-B do 
ADCT.  

3.9 Decretada situação de calamidade pública no âmbito dos municípios, reconhecida pelo 
Congresso Nacional fica afastada a vedação do art. 42 da Lei Complementar nº 
101/2000, desde que as despesas estejam destinadas ao combate do mencionado estado 
de calamidade, exclusivamente enquanto perdurar a situação excepcional.  

3.10 Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Exclusão do sócio do polo passivo. 
Prosseguimento da execução, em relação ao executado e/ou responsáveis. Honorários 
advocatícios. Tema 961.  

3.11 Prestação de Contas. Decisão definitiva. Inscrição em Dívida Ativa. Impossibilidade de 
Revisão de Ofício. Competência da Procuradoria.  

3.12 Finanças Públicas. Operação de Crédito. Parlamentar. BNDES. Empréstimo. 
Financiamento. Indeferimento. Cláusula uniforme. Consulta.  

3.13 Finanças Públicas. Operação de Crédito. Parlamentar. BNDES. Empréstimo. 
Financiamento. Clausula uniforme. Consulta.  

3.14 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Reconhecimento de calamidade pública. 
Decreto legislativo municipal. Formalidades. Alterações. Decretação de calamidade 
pública. Congresso Nacional.  
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4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). Pensão. 
Prescrição. 

4.2 Não há vedação ao pagamento de abono de permanência durante a vigência da Lei 
Complementar nº 173/2020. 

4.3 É possível que os recursos oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-
Sal sejam utilizados para o pagamento das despesas previdenciárias, desde que 
precedidos de autorização legislativa.  

4.4 Aposentadoria. Cargo Comissionado. Incorporação. Impossibilidade. Contribuição 
Previdenciária.  

4.5 Previdência. Contribuição Previdenciária. Suspensão. COVID-19.  

4.6 Contribuição previdenciária e imunidade para beneficiário portador de doença 
incapacitante.  

4.7 As regras contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20 abrangem a 
administração direita, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, inclusive 
os institutos responsáveis pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 

4.8 Aposentadoria. Ato Complexo. Confirmação pelo Tribunal de Contas. Decadência. 
Readequação de entendimento. RE 636.553/RS, Tema 445/STF. Prazo de cinco anos. 
Marco inicial. Chegada do processo na corte de contas. Juízo de retratação.  

4.9 Ação Previdenciária: competência federal delegada e conflito de competência.  

4.10 Benefício previdenciário. Art. 115, II, da Lei nº 8.213/1991. Devolução de valores 
recebidos por força de interpretação errônea e de má aplicação da lei. Não ocorrência. 
Erro material ou operacional da administração. Inequívoca presença de boa-fé objetiva. 
Possibilidade de devolução. Tema 979.  

4.11 Contas de Governo. Contribuição Previdenciária. Débitos Previdenciários. Quitação 
extemporânea. Impropriedade.   

4.12 Pensão por Morte. Ausência de Elementos. Falecimento do Beneficiário. Negativa de 
Registro.  

4.13 Aposentadoria. Ausência de Modificação do Ato. Entendimento do Gestor. Ausência 
de Sanção. Negativa de Registro.  

4.14 Aposentadoria. Vantagem Pecuniária. Incorporação da Inatividade. Impossibilidade e 
Possibilidade.  

4.15 Aposentadoria. Ato Administrativo. Irregularidade. Prejuízo do Servidor. Atuação do 
Tribunal de Contas. Princípio da Boa-Fé. Princípio da Moralidade. Interesse Público.  
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4.16 Consulta. Tempo de Serviço. Readaptação. Concessão de Aposentadoria Especial de 
Professor. Possibilidade. Comprovação por meio de declaração ou certidão de efetivo 
exercício das funções de magistério.  

4.17 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). Pensão. Prescrição.  

4.18 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Aposentadoria. 
Compatibilidade de horário. Simultaneidade. Professor.  

4.19 Aplicação de recursos do Regime Geral de Previdência Social em fundo de investimento 
vedado pelo Conselho Monetário Nacional – aplicação de multa.  

4.20 Representação. Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. Repasse. 
Omissão do Poder Público. Ato Ilegítimo. Deferimento de Medida Cautelar para 
garantir o imediato pagamento.  

4.21 Benefício Previdenciário. Art. 115, II, da Lei nº 8.213/1991. Devolução de valores 
recebidos por força de intepretação errônea e de má aplicação da lei. Não ocorrência. 
Erro material ou operacional da administração. Inequívoca presença de boa-fé objetiva. 
Possibilidade de devolução. Tema 979.  

4.22 Pessoal. Tempo de Serviço. Contagem de tempo de serviço. Distrito Federal. 
Aposentadoria. Disponibilidade de Pessoal. Consulta.  

 

5. Direito Processual   

 

5.1 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Autoridade. Legitimidade. Ausência.  

5.2 Direito processual. Representação. Admissibilidade. Interesse público. Princípio da 

Insignificância. Licitação.   

5.3 Negócio jurídico processual. Art. 190 do CPC/2015. Limites. Contraditório. 

Vulnerabilidade da parte. Inexistência. Requisito de validade. Transação de ato judicial. 

Aquiescência do juiz. Necessidade.  

5.4 Controle Externo. Prescrição. Pretensão Executória. Ressarcimento. Dano ao Erário. 

Expedição de Ofício. Ministério Público. Improbidade Administrativa. Repercussão 

Geral 897 STF. Repercussão Geral 899 do STF.  

5.5 Processual. Competência. Relatoria de recurso de agravo.  

5.6 Processual. Embargos declaratórios. Contradição interna.  

5.7 Processual. Embargos de declaração. Fundamentos. Obscuridade, omissão e 

contradição. 
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5.8 Processual. Sanções. Multa. Envio intempestivo de documentos. Individualização. 

Intranscendência.   

5.9 Direito Processual. Pedido de Revisão. Admissibilidade. Documento novo.  

5.10 Processual. Julgamento. Suspeição. Conselheiro. Votação.  

5.11 Direito processual. Agravo. Medida Cautelar. Requisito. Fumus boni juris. Periculum in 

mora.  

5.12 Direito Processual. Relator. Competência. Agravo. Decisão interlocutória. Recesso. 

Presidente.  

5.13 Direito Processual. Recurso. Princípio da boa-fé. Recurso de reconsideração. Débito. 

Recolhimento. Prazo. 

5.14 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Princípio da economia processual. 

Arquivamento. Débito. Citação.  

5.15 Direito Processual. Citação. Validade. Requisito. AR. Citação por Edital. 

5.16 Representação. Tutela Antecipada. Efeitos. Ausência de Direito Definitivo.  

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

indeterminação do valor a ser despendido pelo erário.  

5.18 Representação. Medida Cautelar. Tutela de Urgência já concedida. Remuneração do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Subsídios. Pandemia provocada pela 

COVID-19. Lei Complementar nº 173/2020 e impossibilidade de aplicação de 

aumento de remuneração durante o exercício financeiro de 2021. Lei Municipal que 

fixa e majora os subsídios dos agentes políticos municipais com efeitos financeiros a 

partir de 01.01.2021. Aplicação da Súmula nº 32 TCERN. Cumprimento da medida 

cautelar deferida em sede de Acórdão. Não comprovação, no mérito, do cumprimento 

das exigências previstas na LRF. Confirmação da medida cautelar deferida. Aplicação 

de sanção ao Presidente da Câmara Municipal à época.  

5.19 Direito Processual. Representação. Admissibilidade. Estrutura Organizacional Ato 

Normativo. Desobediência.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Contrato administrativo. Garantia contratual. Exigência. Garantia adicional. Cálculo. 
Consulta.  O cálculo da garantia adicional disciplinado no art. 48, § 2º, da Lei 8.666/1993 que mais 
se amolda à finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da proposta mais 
vantajosa, à luz das interpretações lógica e sistemática realizadas sobre o texto desse dispositivo, é o 
seguinte: garantia adicional = (80% do menor dos valores das alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 48) – 
(valor da correspondente proposta). Acórdão nº 169/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU 
nº 343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.2 Licitação. Julgamento. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Licitante. 
Questionamento. Os esclarecimentos prestados pela Administração ao longo do certame licitatório 
possuem natureza vinculante, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas, 
interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. Acórdão nº 179/2021, 
Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal 
TCU 

 

1.1.3 É possível a contratação, por ente público, de serviços contábeis, inclusive assessoramento 
em matéria contábil, desde que sua execução não caracterize manifestação do poder de 
império estatal. Trata-se de consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal, questionando 
acerca da possibilidade de deflagração de procedimento licitatório, em âmbito da Casa Legislativa 
Municipal, para contratação de empresa especializada em assessoria técnica e contábil, para assessoria 
junto a Comissão Especial de Inquérito, bem como se seria possível realizar tal contratação por 
inexigibilidade. Em consonância à fundamentação apresentada no parecer exarado em resposta 
à Consulta n. 1076932, acima resumido, o Relator, Cláudio Couto Terrão, destacou que a 
caracterização da hipótese de inexigibilidade calcada no inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/1993, em 
especial no que concerne ao elemento da singularidade, não deve estar adstrita à ausência de 
habitualidade dos serviços, como exposto na Súmula n. 106, tendo em vista que a singularidade se 
faz presente quando, na escolha do prestador de serviços mais apto para o alcance das finalidades, 
incidem critérios preponderantemente subjetivos, tornando inviável a competição. Destarte, a 
relatoria asseverou ser possível também a contratação direta por inexigibilidade de licitação dos 
serviços de assessoria jurídica, porquanto serviço técnico especializado previsto no art. 13 da Lei n. 
8.666/1993, desde que comprovadas no caso concreto, por meio do procedimento de justificação 
descrito no art. 26 da mesma norma, a notória especialização do prestador e a singularidade do 
objeto, assim considerado aquele que exige, na seleção do melhor executor, grau de subjetividade 
insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação. 

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://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1076932
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art25II
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20106-08.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art26
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Sendo assim, o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do Relator, Cláudio Couto Terrão, 
que encampou o voto-vista do Conselheiro Gilberto Diniz, fixando prejulgamento de tese, com 
caráter normativo, no sentido que: 1)  É possível a contratação, por ente público, de serviços 
contábeis, inclusive assessoramento em matéria contábil, desde que sua execução não caracterize 
manifestação do poder de império 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. 2)  A contratação, por ente público, de 
serviços contábeis, inclusive assessoramento em matéria contábil, deve fazer-se “mediante processo 
de licitação pública”, em obediência ao disposto no inciso XXI do art. 37 da Constituição da 
República. 3)  É possível a contratação de serviços contábeis por inexigibilidade de licitação, quando 
caracterizados como serviços técnicos profissionais especializados previstos no art. 13 da Lei n. 
8.666/1993, desde que comprovadas, no caso concreto, por meio do procedimento de justificação 
descrito no seu art. 26, a notória especialização do prestador e a singularidade do objeto, observando-
se, para esse fim, os §§ 1º e 2º do art. 25 do Decreto-Lei n. 9.295/1946, nele incluídos pelo art. 2º da 
Lei n. 14.039/2020. Processo n. 1054024, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.1.4 Nas contratações comuns da Administração Pública, e irregular o impedimento de 
participação no certame de empresa em recuperação judicial. Trata-se de denúncia oferecida 
em razão de suposta irregularidade em Pregão Eletrônico deflagrado por Prefeitura Municipal, 
objetivando o registro de preços para fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores, para 
manutenção dos veículos leves e pesados pertencentes à frota mecanizada da municipalidade. Em 
resumo, a denunciante sustentou a ocorrência de irregularidade no subitem 3.1 do edital, que 
direcionou o certame à participação microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), 
embora o valor global estimado da contratação tenha sido fixado em patamar superior a R$ 80.000 
(oitenta mil reais). Por sua vez, a Coordenadoria de Fiscalização de Editais de Licitação (CFEL) 
suscitou irregular a exigência de atestado técnico com características, quantidades e prazos 
semelhantes ao objeto da licitação e certidão negativa de recuperação judicial das empresas 
participantes, como condições para habilitação no certame. No que tange à irregularidade apontada 
pela denunciante, o Relator, Conselheiro Cláudio Couto Terrão, alteou que o texto normativo é 
expresso em determinar a exclusividade da participação de MEs e EPPs nos itens com valor de 
contratação igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Salientou ainda que, mesmo sob a 
vigência do texto original da Lei Complementar n. 123/2006, quando o dispositivo legal tratava da 
exclusividade em caso de “contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00”, portanto sem a alusão 
expressa aos “itens de contratação”, como faz a redação dada pela Lei Complementar n. 147/2014, 
a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) já reconhecia que a aplicabilidade da norma 
deveria considerar os itens de forma separada (Acórdão 3771/2011. Primeira Câmara. Rel. Min. 
Weder de Oliveira). No caso em tela, o certame fora dividido em 46 (quarenta e seis) itens, sendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37XXI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37XXI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9295.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054024
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/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp147.htm
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que, em 45 (quarenta e cinco) deles, os valores individualizados não ultrapassaram o teto de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). Apenas no item n. 36, houve a estimativa de preço além do teto previsto, 
para o qual a municipalidade reservou a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
objeto para a concorrência exclusiva das MEs e EPPs, deixando os outros 75% (setenta e cinco por 
cento) à ampla participação, em observância à previsão do art. 48, III, da Lei Complementar n. 
123/2006. Em relação à exigência de atestado técnico com características, quantidades e prazos 
semelhantes ao objeto da licitação, a relatoria esclareceu que o art. 30, II, da Lei n. 8.666/1993, prevê 
que a comprovação de aptidão deve ser realizada mediante documento que evidencie o desempenho 
prévio de atividade “pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação”, ressaltando que a norma utilizou termos de conteúdo aberto como “pertinente” e 
“compatível”, os quais demandam um esforço interpretativo do gestor público, tanto é que a própria 
jurisprudência do TCU passou a definir como parâmetro razoável a comprovação da prévia 
prestação de serviço ou fornecimento de bens em quantitativo equivalente a até 50% (cinquenta por 
cento) do objeto que se pretende contratar (Acórdão 1.052/2012. Plenário. Rel. Min. Marcos 
Bemquerer). Nesse contexto, o Relator asseverou que a redação alternativa empregada pelo 
município, com o uso do termo “semelhante”, não induz, por si só, à ideia de que a comprovação 
da capacidade técnica deverá ser realizada mediante atestados de quantitativo idêntico ao 
demandado, tendo em vista que o termo “semelhante” pode remeter à ideia de similaridade, a qual 
poderia ser adequadamente interpretada no caso concreto de modo a evitar o cerceamento à 
participação de interessados. Nesse sentido, acolheu as razões de defesa apresentadas pela pregoeira, 
para julgar improcedente a denúncia no que concerne ao presente tópico, tendo em vista não 
vislumbrar a ocorrência de ofensa ao art. 30, II, da Lei n. 8.666/1993, tendo recomendado, todavia, 
que o Município, em licitações futuras, procure observar os exatos termos da legislação de regência 
e fundamente adequadamente essas exigências, a fim de evitar possíveis restrições à competitividade 
do certame Ademais, a Unidade Técnica também apontou como irregular a previsão no edital que 
impedia a participação no certame de empresa em recuperação judicial. Nesse ponto, o Relator 
destacou que o art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993 resguarda a exigência de certidão negativa de falência 
ou concordata como documento relativo à qualificação econômico-financeira e que, com o advento 
da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial passou a substituir a concordata em nosso 
ordenamento. Nesse diapasão, salientou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou 
entendimento segundo o qual não é possível exigir certidão negativa de recuperação judicial entre os 
documentos de qualificação econômico-financeira dos licitantes, pois não seria possível interpretar-
se extensivamente o art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993, que continua a mencionar apenas a concordata. 
Além disso, entendeu que permitir a participação de empresa em recuperação judicial se coaduna 
com a finalidade da Lei n. 11.101/2005 de promover a função social da empresa e da atividade 
econômica (AREsp. 309867 ES 2013/0064947-3). Note-se que o raciocínio desenvolvido pelo STJ 
condena a restrição do edital à participação de empresas em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, pois não autorizada expressamente no art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993. Não há 
irregularidade, assim, na vedação à participação de empresas em processo de falência. Cumpre 
considerar, ainda, que o caso discutido pelo STJ remete a contratações comuns da Administração 
Pública cujo objeto é destituído de maiores complexidades e cujos valores dos itens, inclusive, em 
sua quase totalidade, não ultrapassam o teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O Relator destacou 
que a distinção realizada é importante e necessária, havendo posicionamentos favoráveis à imposição 
da exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, nos casos de contratações 
singulares, de grande vulto, como as concessões públicas, nas quais a função social da empresa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art48III
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art48III
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art30II
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1.052%252F2012/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/26/%2520
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art30II
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art31II
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art31II
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art31II
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necessariamente sofrerá mitigação face ao interesse público de continuidade do serviço essencial, 
por exemplo (Denúncias n. 1058853 e 977532).  Tecidas tais considerações, julgou procedente a 
denúncia nesse ponto, por considerar irregular, in casu, o impedimento de participação no certame 
de empresas em recuperação judicial. Nada obstante, a relatoria ressaltou que o agente público só 
poderá ser responsabilizado pessoalmente se sua conduta antijurídica for praticada com dolo ou 
culpa grave, devendo-se observar o disposto no art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), o qual prescreve que “o agente público responderá pessoalmente por suas 
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. A norma qualifica e restringe as 
ações que são aptas a gerar a responsabilidade pessoal do agente, pois, além de afastar a possibilidade 
de responsabilização objetiva, exige que o ato culposo (erro) seja “grosseiro”. No caso em análise, a 
relatoria entendeu que a responsável apresentou justificativa razoável para seu equívoco, não tendo 
havido, portanto, falta de cautela, culpa grave ou dolo, de modo que tal incorreção, no contexto dos 
autos, não configurou erro grosseiro a autorizar a responsabilização da agente, nos termos do art. 28 
da LINDB. Sendo assim, o Relator deixou de aplicar multa à pregoeira, mas determinou a expedição 
de recomendação para que, em certames futuros, o Município se abstenha de exigir das licitantes a 
apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, tendo em vista a ausência de fundamento 
legal para tanto. O voto do Relator foi aprovado, por unanimidade. Processo n. 1092379, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 224, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5
L 

 

1.1.5 É possível que os recursos oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal 
sejam utilizados para o pagamento das despesas previdenciárias, desde que precedido de 
autorização legislativa. Trata-se de consulta eletrônica formulada por Prefeito Municipal, por meio 
da qual questionou, in verbis, se “os recursos dos excedentes do ‘pré-sal’ – Lei Federal n. 
13.885/2019 poderão ser utilizados também nas despesas previdenciárias com o aporte financeiro 
para déficit atuarial ao RPPS que são empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97”. Conhecida a 
Consulta, o Relator, Conselheiro Durval Ângelo, esclareceu que a Lei Federal 
n. 13.885/2019 positivou a obrigatoriedade de que os recursos arrecadados pela União, após a 
realização de leilões, fossem repartidos e repassados aos demais entes federados brasileiros, tendo 
estabelecido, assim, requisitos objetivos de distribuição dos valores arrecadados com a exploração 
dos volumes excedentes ao limite de 5 bilhões de barris de petróleo, disposto no § 2º do art. 1º da 
Lei n. 12.276/2010. Traçado o arcabouço normativo, a relatoria analisou o questionamento 
abrangendo as seguintes temáticas: 1) a primeira, referente à possibilidade de utilização dos recursos 
do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal para pagamento das despesas previdenciárias 
dos municípios que adotam o RPPS; 2) a segunda, relativa à aplicação dos valores do excedente da 
cessão onerosa do Pré-Sal como aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial do 
regime próprio de previdência social. No que tange à possibilidade de os recursos do excedente da 
cessão onerosa do Pré-Sal, como regulamentados pela Lei n. 13.885/2019, serem utilizados para 
pagamento das despesas previdenciárias dos municípios que adotam o Regime Próprio de 
Previdência Social, o Relator destacou que o regime próprio de previdência social, como definido 
pelo art. 40, caput, da Constituição da República, possui caráter contributivo e solidário, sendo 
mantido por contribuições do ente federativo, de servidores ativos e aposentados, e de pensionistas, 
exercendo sua função primordial de proteção do indivíduo por meio do pagamento de benefícios 
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https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/977532
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092379
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/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12276.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12276.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art40
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previdenciários. Nessa contextura, salientou que a viabilidade de tal medida consta objetivamente 
no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 13.885/2019, o qual estabelece que, nos Municípios, os recursos 
advindos dos leilões do pré-sal deverão ser destinados à “criação de reserva financeira específica para 
pagamento das despesas previdenciárias com os fundos previdenciários de servidores públicos ou 
com as contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 
8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias 
e os de contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, do respectivo ente e de todas as 
pessoas jurídicas de direito público e privado integrantes de sua administração direta e indireta, 
ressalvadas as empresas estatais independentes, vincendas até o exercício financeiro do ano 
subsequente ao ano da transferência de recursos pela União”. Não obstante, em que pese a clareza 
e a literalidade contida na interpretação da referida norma, o Relator alteou ser imprescindível que a 
execução de tais despesas seja precedida da devida autorização legal, seja na Lei Orçamentária Anual, 
seja por meio de créditos adicionais. Assim, na hipótese de os recursos serem utilizados no exercício 
de 2021, porém sem ter havido a previsão no orçamento anual, as despesas deverão ser executadas 
por meio de aprovação de créditos adicionais, tendo como fonte o excesso de arrecadação ou 
superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2020, conforme consta em entendimento 
expressado pela Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a Nota Técnica SEI n. 11490/2019/ME. 
Sendo assim, concluiu que os recursos arrecadados com os leilões dos volumes excedentes do Pré-
Sal, regulamentados pela Lei n. 13.885/2019, poderão ser empregados no pagamento de despesas 
previdenciárias do RPPS municipal, desde que precedido de autorização legislativa, devendo as 
respectivas despesas ser registradas de acordo com os códigos disponibilizados no Anexo II da 
Instrução Normativa n. 05/2011 – “DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA”, 
TCE/MG. No que diz respeito à aplicação dos recursos do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal 
como aporte financeiro para o equacionamento de déficit atuarial do RPPS municipal, o Relator 
frisou que, desde a Emenda Constitucional n. 20/1998, a observância de critérios que visem à 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 
ganhou contornos constitucionais e traçou, assim, vetores estruturantes do sistema previdenciário, 
os quais permanecem vigentes e operantes mesmo após as modificações normativas implementadas 
pela novel Reforma Previdenciária instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Na esteira 
de tais preceitos insculpidos pelo constituinte derivado, a relatoria asseverou que a Orientação 
Normativa SPS/MPS n. 02/2009, importante marco para a regulamentação da organização dos 
RPPS, previu, em seu artigo 22, que a garantia do equilíbrio no referido sistema de previdência deve 
ocorrer mediante “[...] avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em cada exercício 
financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios.” Nesse viés, destacou 
que a primeira opção à disposição dos entes federados, para fins de contenção de situações 
deficitárias, é materializada pela instituição do mecanismo intitulado “plano de amortização”, o qual 
deverá ser instaurado mediante lei, nos termos dos artigos 53, § 6º, e 54 da supracitada Portaria MF 
n. 464/2018, regulamentado pela Instrução Normativa n. 07, de 21 de dezembro de 2018, conforme 
esclarece o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. O segundo 
mecanismo que a Portaria MF n. 464/2018 disponibiliza aos entes federados para o controle 
do déficit atuarial de seu sistema previdenciário é materializado pelo sistema de “segregação de 
massa”, o qual, também instituído por lei, nos termos dos artigos 53, § 6º, e 58 da referida portaria, 
deve passar por aprovação da entidade fiscalizadora federal (art. 20, § 4º), e se fundamenta na ideia 
de que uma parte dos benefícios seja custeada por um “Fundo de Repartição” e outra por um “Fundo 
em Capitalização”, nos termos de seu artigo 56. Expendidas tais considerações, o Relator destacou 
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que, da análise do art. 1º da Portaria MPS n. 746/2011, é possível concluir que os aportes para 
cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS instituído pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, deverão atender a duas condições: a) se caracterizarem como 
despesa orçamentária com aportes destinados, exclusivamente, à cobertura do déficit atuarial do 
RPPS conforme plano de amortização estabelecido em lei específica do respectivo ente federativo; 
e b) serem utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados vinculados ao 
Plano Previdenciário de que trata o art. 2º, inciso XX, da Portaria MPS n. 403, de 10 de dezembro 
de 2008. Ademais, o § 1º do referido art. 1º da Portaria MPS n. 746/2011 prevê que os aportes para 
cobertura de déficit atuarial do RPPS ficarão sob a responsabilidade da Unidade Gestora, devendo 
tais recursos serem controlados separadamente dos demais, de forma a evidenciar a vinculação para 
qual foram instituídos e, além disso, permanecerão devidamente aplicados em conformidade com as 
normas vigentes, pelo prazo de, no mínimo, 5 anos. Diante de todo o cenário legislativo delineado 
pelo Relator, conclui-se que o arcabouço normativo não impõe maiores óbices para que os recursos 
oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos entes federados em decorrência 
da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas previdenciárias vinculadas aos 
aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, e que sejam, portanto, 
empenhados no elemento de despesa 3.3.91.97. Assim, considerando que os gastos com o 
equacionamento do déficit atuarial do RPPS são passíveis de serem classificados como despesas 
previdenciárias, tal como proposto pela legislação federal, asseverou inexistir impedimento para que 
tais recursos sejam destinados ao equacionamento do déficit atuarial do RPPS municipal, desde que 
o ente federado tenha instituído, mediante lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit 
previdenciário (“plano de amortização” ou “segregação de massa”) e que atenda à necessidade de 
que os recursos vinculados a tal fim sejam controlados separadamente dos demais, de forma a 
evidenciar a vinculação para qual foram instituídos e, que permaneçam devidamente aplicados em 
conformidade com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 anos. Acrescentou, ainda, que, nos termos 
do entendimento elaborado pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas ao responder, na sessão de 
31/8/2011, à Consulta n. 837548, de relatoria do Conselheiro Elmo Braz Soares, os valores do 
excedente da cessão onerosa do Pré-Sal, utilizados como aporte financeiro para equacionamento do 
déficit atuarial do RPPS e revertidos para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
do Plano Previdenciário, deverão ser escriturados sob o código 3.3.91.97.00 (3 – Despesas Correntes; 
3 – Outras Despesas Correntes; 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação dentre Órgãos, 
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 97 – Aporte para 
Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), conforme aponta a classificação orçamentária e financeira 
prevista na Instrução Normativa n. 05/2011, TCE/MG. Outrossim, destacou que, nos termos da 
jurisprudência consolidada por este Tribunal na Consulta n. 862594, de relatoria do Conselheiro 
Sebastião Helvecio, caso o ente municipal tenha optado por realizar o equacionamento de seu déficit 
atuarial previdenciário mediante o mecanismo da segregação de massas, previsto essencialmente nos 
artigos 56 a 60 da Portaria MF n. 464/2018, a contabilização de aportes financeiros feitos no 
plano/grupo financeiro de Regimes Próprios de Previdência Social que tenham optado por tal 
sistema deverá ocorrer “sob o código 3.5.1.3.2.01.01 – Recursos para cobertura de insuficiências 
financeiras (DÉBITO); 1.1.1.1.0.00.00 – Caixa e Equivalência de caixa em moeda nacional 
(CRÉDITO); 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos (DÉBITO) e 
8.2.1.1.4.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (CRÉDITO), nos termos do 
Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional”. Nesse diapasão, o Tribunal 
Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do Relator, no sentido de que: 1)  é possível que os recursos 
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oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal sejam utilizados para o pagamento 
das despesas previdenciárias, com fulcro no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 13.885/2019, desde que 
precedida de autorização legislativa, devendo as despesas a eles vinculadas ser registradas de acordo 
com os códigos disponibilizados por este Tribunal no Anexo II da Instrução Normativa 
n. 05/2011 – “DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA”; 2)  inexistem 
impedimentos para que os recursos oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos 
entes federados em decorrência da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas 
previdenciárias vinculadas aos aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do 
RPPS, e que sejam empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97, desde que o ente federado tenha 
instituído, mediante lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit previdenciário (“plano de 
amortização” ou “segregação de massa”) e que, em observância aos termos do art. 1°, II, da Portaria 
MPS n. 746/2011, atenda à necessidade de que os recursos vinculados a tal fim sejam controlados 
separadamente dos demais, de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos e, que 
permaneçam devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 
anos. Processo n. 1082555, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.1.6 O cálculo da garantia disciplinado no art. 48, §2º, da Lei nº 8.666/1993 que mais se amolda à 
finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da proposta mais vantajosa, 
à luz das interpretações lógica e sistemática, realizadas sobre o texto desse dispositivo, é o 
seguinte: garantia adicional = (80% do menor dos valores das alíneas “a” e “b” do § 1º do 
artigo 48) – (valor da correspondente proposta). Em autos de consulta, o TCU apreciou 
questionamento acerca da metodologia de cálculo do valor da garantia adicional prevista no § 2º do 
art. 48 da Lei 8.666/1993. O consulente indagara se, diante da redação dada ao dispositivo legal, dos 
termos da Súmula TCU 262 e da forma de cálculo apresentada no voto condutor do Acórdão 
2.503/2018-Plenário, seria possível a adoção de fórmula que estabelecesse, como valor da garantia 
adicional, a diferença entre o valor da proposta e o correspondente a 80% do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b” do § 1° do aludido artigo. Ao se manifestar sobre o mérito do processo, 
o relator destacou que a questão posta pelo consulente envolvia a interpretação do art. 48, caput e §§ 
1º e 2º da Lei de Licitações, segundo os quais: “Art. 48.  Serão desclassificadas: I- as propostas que não 
atendam às exigências do ato convocatório da licitação; II- propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 
com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. §1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado pela administração. § 2º 
Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas ‘a’ e ‘b’, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta”. Para ele, a controvérsia residia na parte final do § 2º, 
relativamente ao valor da garantia adicional, pois a redação seria confusa, ao afirmar que a garantia 
deveria ser “igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta”. 
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Para solucionar a controvérsia, o relator, tomando por base os apontamentos da unidade técnica, 
asseverou que o Tribunal deveria se debruçar sobre três respostas possíveis para interpretar a 
expressão “valor resultante do parágrafo anterior” disposta na lei, quais sejam: “a. 70% do menor dos valores 
das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º do art. 48; b. o menor dos valores das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º do art. 48; e c. 80% do 
menor dos valores das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º do art. 48”. A primeira opção, apesar de ser resultado de 
interpretação literal, deveria, na visão do relator, ser rechaçada, “pois sua aplicação conduziria ao absurdo de 
quanto maior fosse a proposta maior deveria ser o valor da garantia”, invertendo completamente “a lógica, tendo 
em vista que quanto menor for o valor da proposta maior será o risco para a Administração Pública e, portanto, maior 
deve ser o valor da garantia a ser prestada”. Com relação à segunda interpretação, o relator observou que 
ela já fora adotada em duas decisões do Tribunal, entretanto “essa interpretação implica uma substancial 
elevação do valor da garantia, que pode acabar afastando alguns interessados”, contrariando o interesse da 
Administração de atrair o maior número possível de propostas. Observou, ainda, que, nas duas 
oportunidades em que o TCU enfrentara o tema, não fora discutida a possibilidade da terceira 
interpretação cogitada, defendida por alguns doutrinadores. Em reforço aos seus argumentos, o relator 
destacou a discrepância de valores entre a garantia adicional em exame e a garantia prevista no art. 56 
da Lei de Licitações: “enquanto a garantia do art. 56 tem como teto limites que variam entre 5% e 10%, a garantia 
adicional pode chegar a 25% do valor do contrato, se adotada a segunda interpretação, o que a meu ver conduz a 
resultado que se distancia da lógica adotada pela Lei de Licitações e tem o potencial de afastar os licitantes, em face da 
onerosidade excessiva imposta pela garantia adicional”. Sustentou, assim, que a interpretação mais adequada 
para a expressão “valor resultante do parágrafo anterior” constante da parte final do § 2º do art. 48 é a que 
decorre de interpretação sistemática, que deve considerar a lógica interna da própria Lei de Licitações 
e “buscar resultados práticos que, a um só tempo, criem mecanismos de proteção das contratações feitas pela 
Administração Pública, por meio da redução de riscos, mas também viabilizem a participação dos licitantes, afastando, 
assim, interpretações que impliquem a imposição de obstáculos instransponíveis ou de dificílima superação por parte dos 
interessados”. Diante do posicionamento do relator, em linha do encaminhamento sugerido pela 
unidade técnica, o Plenário decidiu “responder ao consulente que, à luz das interpretações lógica e sistemática 
realizadas sobre o texto do § 2º do art. 48 da Lei de Licitações, Lei 8.666/1993, o cálculo da garantia adicional 
disciplinada nesse parágrafo que mais se amolda à finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da 
proposta mais vantajosa é a seguinte: Garantia Adicional = (80% do menor dos valores das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º 
do art. 48) – (valor da correspondente proposta)”. Acórdão 169/2021 Plenário, Informativo de 
Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 407, disponível em: Informativo de Licitações e 
Contratos | Portal TCU 

 

1.1.7 Não se conhece de representação formulada por empresa (art. 113, §1º, da Lei nº 8.666/1993) 
que aponta vício na sua inabilitação em licitação cuja vencedora tenha ofertado proposta do 
preço pouco superior à da representante, em face da ausência de manifesto interesse público 
da ínfima materialidade. O TCU apreciou representação, com pedido de medida cautelar, oferecida 
por licitante em face de supostas irregularidades constantes de pregão eletrônico realizado pelo 
Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), que teve por objeto a prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva, englobando fornecimento de mão de obra, 
peças e serviços eventuais nas instalações de todas as suas unidades. No caso, o objeto foi adjudicado 
à empresa quinta colocada no certame, pelo valor de R$ 17.390.244,00. A empresa representante 
ofertara lance de R$ 17.389.999,00, tendo sido a quarta colocada. Contudo, sua proposta foi 
desclassificada em razão de não ter atendido aos requisitos necessários à habilitação, exigidos no 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A169%2520ANOACORDAO%253A2021%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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instrumento convocatório. Insurgindo-se contra a decisão que a inabilitara, após ter seu recurso 
administrativo desprovido pelo Inca, a representante solicitou ao Tribunal a suspensão cautelar da 
licitação e, no mérito, a procedência da representação, de modo que sua inabilitação fosse anulada. A 
Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), após exame técnico dos autos, propôs 
negar conhecimento à representação, em síntese, por não verificar a presença de interesse público 
envolvido no pleito, tendo em vista a irrisória diferença de 245 reais entre a proposta da representante 
e a da empresa vencedora do certame. O relator, ao acolher a proposição da unidade técnica, destacou 
que “não emana dos autos interesse público que enseje a atuação do TCU, mas tão-somente o inconformismo de pessoa 
jurídica de direito privado em face de decisão administrativa proferida por órgão da Administração Pública que a 
inabilitou no Pregão Eletrônico”, acrescentando que “inexistem elementos nos autos hábeis a amparar a 
argumentação da representante no sentido de que sua inabilitação teria sido irregular”. Destacou, ainda, que “a 
tutela de interesses subjetivos de terceiros não se encontra dentre as competências outorgadas ao TCU, conforme se colhe 
da jurisprudência desta Casa (v. g., Acórdãos 1829/2020-TCU-Plenário e 1267/2020-Plenário, ambos de minha 
relatoria).” Ademais, frisou que, “no caso ora em exame, a diferença entre a proposta da representante 
(R$ 17.389.999,00) e a da empresa contratada (R$ 17.390.244,00) foi de R$ 245,00, o que revela, 
conforme defendido pela unidade técnica, a ausência de interesse público em conferir processamento à presente 
representação, na medida em que, certamente, eventuais custos de se levar adiante a atuação de controle superarão a 
referida quantia (R$ 245,00).” Nesse sentido, elencou precedentes do TCU, mencionados pela Selog, em 
que o Tribunal deliberara por não admitir representações fundadas no § 1º do art. 113 da Lei 
8.666/1993 em face da ausência de manifesto interesse público na ínfima materialidade (Acórdãos 
8071/2010-TCU-1ª Câmara, 2426/2015-TCU-Plenário e 1620/2017-TCU-2ª Câmara). Dessa forma, 
concluiu que a representação não preenchia os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 
1º, da Resolução - TCU 259/2014, de modo que os autos deveriam ser arquivados sem apreciação do 
mérito. Ao final, endossando as conclusões do relator, o Colegiado decidiu não conhecer da 
representação e indeferir o pedido de cautelar. Acórdão 180/2021 Plenário, Informativo de 
Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 407, disponível em: Informativo de Licitações e 
Contratos | Portal TCU 

 

1.1.8 Ata de registro de preço. Tomada de Contas Especial. Julgamento. Competência 
jurisdicional. Inaplicabilidade. Repercussão Geral. 835 do STF. A competência dos Tribunais 
de Contas para decidir sobre Tomada de Contas Especial, instaurada em decorrência da constatação 
de danos oriundos de Atos Administrativos firmados pela municipalidade, não foi abrangida pela tese 
fixada no Recurso Extraordinário 848.826 pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 835 de Repercussão 
Geral. Fica mantida, assim, a exclusividade dos Tribunais de Contas para julgar e decidir sobre a 
legalidade do ato e eventuais penalizações. TCERJ nº 216.872-2/12, Boletim de Jurisprudência do 
TCERJ nº 1/2021, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.1.9 Controle Externo. Licitação. Inexigibilidade. Multa. Valoração. Medida do Relator. A fixação 
do valor da multa nos processos de controle externo desta Corte consiste em medida valorativa do 
relator, que, atento aos parâmetros exemplificativos, previstos no artigo 65 da Lei Complementar n.º 
63/90, define o quantum a ser fixado. TCERJ nº 116.165-2/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
nº 1/2021, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1829%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1267%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8071%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8071%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2426%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1620%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A180%2520ANOACORDAO%253A2021%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.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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1.1.10 Contrato administrativo. Fiscal. Indicação. Qualificação. Responsabilidade. Erro grosseiro. 
Culpa in eligendo. Incorre em erro grosseiro o gestor que indica, para a função de fiscal de contrato, 
servidor que não possui atributos pessoais e profissionais necessários para a execução da tarefa, 
podendo ser responsabilizado por culpa in eligendo na ocorrência de irregularidades decorrentes de 
falhas na fiscalização. Acórdão TC-1628/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, 
disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.11 Licitação. Habilitação. Qualificação Econômico-financeira. Capital circulante líquido. 
Contrato de Escopo. Nos contratos por escopo o percentual de exigência de capital circulante 
líquido, exigido como requisito de qualificação econômico-financeira, deve ser estabelecido caso a 
caso, conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa 
do percentual adotado nos autos da licitação. Acórdão TC-1607/2020, Informativo de Jurisprudência 
do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.12 Licitação. Sanção administrativa. Suspensão temporária. Declaração de inidoneidade. Efeitos 
prospectivos. As sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 que culminem na proibição do 
particular de participar de licitação ou contratar com a Administração Pública possuem efeitos 
prospectivos, facultada a avaliação quanto à rescisão de contratos pré-existentes ao trânsito em julgado 
caso haja motivos que a justifique, resguardado o direito ao contraditório dos envolvidos. Acórdão 
TC-01/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.13 Convênio. Prestação de Contas. Plano de trabalho. Conta corrente específica. Saque em 
espécie. Na execução de convênios e demais parcerias firmadas pelo setor público com entidades do 
terceiro setor, além da comprovação da execução física do objeto do convênio, é necessária a 
comprovação do nexo de causalidade entre os recursos repassados pelo ente público e as despesas 
realizadas pela entidade convenente (execução financeira), demonstrando-se, assim, que a consecução 
do objeto da parceria foi efetuada com os recursos públicos repassados. Acórdão 2297/2019, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-
109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.14 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Documento falso. Atestado de capacidade 
técnica. Fraude. A apresentação de atestado com conteúdo falso configura, por si só, prática de 
fraude à licitação e enseja declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para participar de 
licitação na Administração Pública Federal, uma vez que o tipo administrativo previsto no art. 46 da 
Lei 8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera conduta, sem a necessidade de concretização do 
resultado. Acórdão 233/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência | Portal TCU 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
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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1.1.15 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Empresa Ficta. A utilização de empresa 
de fachada para a realização do objeto de convênio ou de instrumentos congêneres não permite o 
estabelecimento do necessário nexo entre os recursos repassados e o objeto avençado, ainda que este 
esteja, comprovadamente, executado. Acórdão nº 242/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.16 Licitação. Direito de Preferência. Pequena empresa. Limite. Receita bruta. Apuração. 
Critério. Para fim de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo 
com os parâmetros de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, considera-se o período de 
apuração das receitas auferidas pela empresa como sendo de janeiro a dezembro do ano-calendário 
anterior à licitação, e não os doze meses anteriores ao certame. Acórdão 250/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.17 Dispensa de licitação para contratação de Serviço Federal de Processamento de Dados 
(SERPRO). Análise da constitucionalidade de dispositivo da Lei 12.249/2010 que permitiu a 
dispensa de licitação para a contratação direta do SERPRO pelos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da informação 
considerados estratégicos. ADI 4829/DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 1008, disponível 
em: Brasília, 11 de março de 2021 Nº 1008 (stf.jus.br) 

 

1.1.18 Regime especial de pagamento de precatórios por estados devedores. Análise da 
constitucionalidade de normas que disciplinam o cumprimento de obrigações pecuniárias devidas 
pelas Fazendas públicas em virtude de condenação judicial. ADI 6556/MC R-Com,, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 1008, disponível em: Brasília, 11 de março de 2021 Nº 1008 (stf.jus.br) 

 

1.1.19 Licitação. Proposta. Preço. Taxa de administração. Veículo. Abastecimento. Sistema 
informatizado. Em licitações que tenham por objeto o gerenciamento de frota com tecnologia de 
pagamento por cartão magnético, não deve ser proibida a apresentação de proposta de preço com 
taxa de administração zero ou negativa, porquanto a remuneração das empresas prestadoras desse 
serviço não se limita ao recebimento da taxa de administração, mas decorre também da cobrança 
realizada aos estabelecimentos credenciados e dos rendimentos das aplicações financeiras sobre os 
repasses dos contratantes, desde seu recebimento até o efetivo pagamento à rede conveniada. Acórdão 
nº 321/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.1.20 Licitação. Qualificação técnica. Certificação. Produto. Inmetro. Equivalência. Exigência. 
Momento. Nas licitações para compra de produto de certificação voluntária, é irregular a exigência 
de que a certificação seja fornecida exclusivamente por instituição acreditada pelo Inmetro, devendo 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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ser aceitas certificações equivalentes, como as emitidas por entidades com as quais o Inmetro mantém 
acordo de reconhecimento mútuo, cuja apresentação só pode ser exigida no momento da celebração 
do contrato ou do fornecimento, evitando-se, assim, onerar desnecessariamente os licitantes. Acórdão 
nº 337/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.1.21 Consulta. Transporte escolar. Suspensão das aulas presenciais. Pandemia. Pagamento 
antecipado. Inviabilidade. Suspensão contratual. Revisão contratual. Pagamento de custos 
fixos. Concessão de subvenção econômica. Impossibilidade. O TCE/SC respondeu Consulta 
relativa a contratos de prestação de serviço de transporte escolar durante o período de suspensão das 
aulas presenciais com o seguinte entendimento: “As hipóteses de pagamento antecipado são 
excepcionais no ordenamento jurídico (art. 15, III, c/c art. 40, XIV, d, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, II, 
da Lei nº 14.065/2020) e não abrangem a paralisação do serviço de transporte escolar em decorrência 
da pandemia de COVID-19. Em face da paralisação do serviço de transporte escolar provocada pela 
pandemia, pode o gestor, de modo fundamentado e observada a supremacia do interesse público, 
adotar uma das seguintes alternativas fornecidas pela Lei nº 8.666/93: a) rescisão; b) suspensão; ou c) 
revisão contratual”  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Modelo e Presidente 
da Associação dos Municípios do Entre Rios, relacionada aos contratos de prestação de serviços de 
transporte escolar durante o período de suspensão das aulas presenciais.  Inicialmente o Relator 
destacou que “a Lei de Licitações não veda expressamente a possibilidade do pagamento antecipado, 
embora, por certo, o dispêndio público apenas quando certificada a entrega do bem ou serviço seja a 
regra geral, cuja exceção deve ser admitida apenas em caráter excepcional, devidamente justificada 
com previsão contratual. Essa é a melhor inteligência da conjugação dos arts. 15, III, e 40, XIV, d, 
[...]”.  “Entretanto, a hipótese excepcional de pagamento antecipado reclama as devidas salvaguardas, 
a fim de evitar futuros prejuízos ao Erário, de modo que a jurisprudência do TCU, acertadamente, 
requer que a modalidade de pagamento seja definida em contrato, haja a oferta de garantias pela 
contratada, além da comprovação da economicidade e necessidade da alternativa. À toda evidência, 
ausente previsão nos contratos de transporte escolar da previsão de antecipação e de meios de garantia, 
a medida não é admitida”, complementou.  Concluiu que “o ordenamento jurídico não impede que o 
Poder Público opte pela suspensão ou revisão contratual, diante de fatos supervenientes de relevo, 
como é o caso. Pela Lei de Licitações, a contratada obriga-se a aceitar a suspensão do contrato por até 
120 dias, e, em prazo superior, admite-se acordo entre as partes, sendo que os efeitos financeiros 
deverão ser avaliados em ato formal da Administração. Nesse contexto, é possível a previsão de 
pagamento de custos fixos da contratada, observados, por óbvio, benefícios criados por lei para 
combater os efeitos econômicos da pandemia, tais como redução de salários e de tributos, de maneira 
a impedir o enriquecimento sem causa da contratada. E, caso haja revisão contratual, as partes deverão 
considerar o art. 65”.   Sobre os custos fixos, o Relator esclareceu que “havendo a viabilidade de 
pagamento dos custos fixos, é essencial que a Administração seja rigorosa no cálculo dos mesmos. 
Deve-se considerar o custo fixo real durante a pandemia, e não o custo em tese definido no momento 
da contratação, pois a ausência de prestação do serviço interfere diretamente no cálculo. Afinal, o fato 
de não estarem os veículos trafegando certamente elimina ou reduz consideravelmente as despesas 
com combustível, aquisição de pneus e peças e manutenção em geral. Também, as partes deverão 
definir as possibilidades de compensação a serem aplicáveis quando do retorno às aulas 
presenciais”. Por fim, sobre a concessão de auxílio, concluiu que “a concessão de auxílio na 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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modalidade de subvenção econômica é autorizada somente nas hipóteses delimitadas pela Lei (federal) 
n° 4.320/64. Some-se a isso que a concessão de subvenção econômica a empresas que detêm relação 
contratual com o Poder Público representaria verdadeiro desvio de finalidade, isso porque os percalços 
da execução contratual não podem ser resolvidos por instrumentos do Direito Financeiro. Aqui, a 
comunicação ou até mesmo a simbiose com o Direito Administrativo não é autorizada por lei ou 
mesmo por princípio regente das relações jurídico-administrativas. De todo modo, é suficiente a 
remessa do Prejulgado n° 530”. @CON-20/00523735, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
81, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.22 Relatório de Inspeção. Serviços médicos. Contratação. Licitação. Inexigibilidade. O TCE/SC 
considerou regular, com fundamento no art. 36, § 2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 202/2000, 
a contratação direta de serviços médicos para atendimento em regime de plantões e sobreavisos, ou 
seja, atendimentos de urgência e emergência fora do horário normal no Hospital Municipal Dr. Luiz 
Carlos Barreiro, por meio de Inexigibilidade de licitação, nos anos de 2016 e 2017, em razão da 
essencialidade da prestação de serviços de Saúde e o Município, à época, não possuir em seu quadro 
servidores efetivos Médicos suficientes para atendimento no Hospital Municipal. Trata-se de Relatório 
de Inspeção – RLI – oriundo de auditoria in loco realizada na Prefeitura Municipal de Dionísio 
Cerqueira, no período de 6 a 10 de março de 2017, na qual a equipe de auditoria constatou supostas 
irregularidades na contratação de serviços médicos por inexigibilidade de licitação no Hospital 
Municipal Dr. Luiz Carlos Barreiro, quando deveria haver a contratação por concurso 
público. Inicialmente, o Relator citou o Prejulgado 2055 e destacou que “sem dúvida a realização de 
concurso público para o provimento de cargos efetivos em atividades finalísticas da Administração 
Pública é a regra a ser observada, de acordo com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Mas, 
não obstante o entendimento da área técnica, entendo que o caso concreto merece interpretação e 
solução diversas”. “O direito à Saúde é um direito social fundamental e por isso merece toda a atenção 
desta Corte de Contas. O Município de Dionísio Cerqueira localiza-se no extremo noroeste do Estado 
de Santa Catarina, fazendo divisa com a Argentina, distante 759 km da Capital, com população 
estimada de 15.545 habitantes (IBGE, 2020). Entendo que não houve irregularidade na contratação 
dos serviços médicos mediante Inexigibilidade de Licitação se o Município não dispunha em seu 
quadro de servidores efetivos Médicos suficientes para atendimento no Hospital Municipal”, 
complementou. Para o Relator, é preciso considerar: a essencialidade dos serviços, que dizem respeito 
à vida das pessoas, e o fato de que, em cidades do interior, muitas vezes o preenchimento de vagas 
para cargos de Médico via concurso público é difícil, e citou a decisão plenária do TCU, aplicável ao 
tema, exarada no Acórdão 352/2015, nos autos TC 017.783/2014-3, julgamento realizado em 
24/02/2016, que orientou todos os entes federativos a observarem diretrizes estabelecidas na decisão 
para a celebração de ajustes com entidades privadas, visando à prestação de serviços de saúde.  Da 
mesma forma, ressaltou “que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 1923, 
ocorrido no dia 16 de abril de 2015, decidiu pela validade da prestação de serviços públicos não 
exclusivos por organizações sociais com o poder público, exigindo-se, lado outro, que a celebração de 
convênio com essas entidades deverá ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com 
observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública. A Corte deu 
interpretação conforme a Constituição às normas que dispensam licitação, em celebração de contratos 
de gestão firmados entre o poder público e as organizações sociais para a prestação de serviços 
públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=530
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000523735
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1974&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2055
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ambiente, cultura e saúde”. Por fim o Relator concluiu que “é possível sim, a contratação de médicos 
por outras formas que não necessariamente o concurso público e, no caso específico dos autos, essas 
contratações foram realizadas, à época, com base em Lei Municipal que as amparava. Nesse sentido 
extraio das informações prestadas nos autos o previsto na Lei Municipal 4.484/2016, que estabeleceu 
a autorização ao Prefeito para contratação de serviços temporários médicos, para fins de 
plantão”. @RLI-17/00141268, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 81, disponível em: 
Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.23 Dispensa de Licitação. Economicidade. Dúvida. Ônus da Prova do Tribunal. Eventual dúvida 
quanto à economicidade deve ser interpretada em favor do jurisdicionado, sendo incabível a inversão 
do ônus da prova, de modo a exigir do jurisdicionado a comprovação cabal da economicidade do 
contrato, em hipóteses em que o próprio Tribunal não possua meios de fazê-lo. Processo nº 112.350-
1/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Portal TCE-RJ 

 

1.1.24 Contrato. Irregularidades. Responsabilidade. Gestor Público. O signatário do instrumento atrai 
para si a responsabilidade por eventuais irregularidades cometidas no exercício do seu papel de gestor 
público, detentor de natural competência e obrigação de zelar pela correta aplicação dos recursos 
sobre os quais recaem os efeitos de suas decisões, não devendo vigorar alegações de suposta 
hipossuficiência técnica ou erro da equipe técnica do órgão. Processo nº 104.793-3/15, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Portal TCE-RJ 

 

1.1.25 Pregão. Edital de Licitação. Termo de Referência. Fase Interna. Pregoeiro. 
Responsabilidade. Imputação. A responsabilidade pela elaboração do Edital e do Termo de 
Referência dizem respeito à fase interna do procedimento licitatório, a qual não conta com a 
participação do pregoeiro, cujas atribuições dizem respeito à fase externa do procedimento do pregão. 
Assim, o pregoeiro não pode ser penalizado por ilegalidades apuradas na fase interna do procedimento 
licitatório. Processo nº 218.215-0/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: 
Portal TCE-RJ 

 

1.1.26 Pregão. Homologação. Autoridade Competente. Responsabilidade. A homologação equivale à 
aprovação do certame pela autoridade competente, que deve ser precedida de exame criterioso dos 
atos que integram o processo, a fim de resguardar a sua legalidade. Ao chancelar o processo, a 
autoridade superior valida e se responsabiliza pelos atos praticados, não devendo prosperar a 
pretensão do gestor de imputar todas as irregularidades praticadas nos certames licitatórios inquinados 
à comissão de licitação. Não pode ser olvidado que, ao homologar os atos praticados, a eles vinculou 
sua responsabilidade, reconhecendo-os como válidos. Processo nº 214.387-5/13, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Portal TCE-RJ 

 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1700141268
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1975&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/
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1.1.27 Representação. Pregão Presencial. Parcelamento do Objeto. Viabilidade. Ausência de 
Verificação. Agente Público. Erro Grosseiro. Comete erro grosseiro o agente público que não 
procede à verificação prévia da viabilidade ou não do parcelamento do objeto, que deve fazer parte 
dos estudos que antecedem qualquer procedimento licitatório. Com a ausência da verificação, o agente 
público responderá pessoalmente por suas decisões, nos termos da Lei de Introdução às Normas do 
Direito brasileiro. Processo nº 220.683-4/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível 
em: Portal TCE-RJ 

 

1.1.28 Tomada de Contas Especial. Dispensa de Licitação. Emergência Ficta. Irregularidade. 
Atuação de Servidor Público como Representante da Empresa. Violação ao Princípio da 
Moralidade. Aplicação de Multa. O TCE-RO, em razão de representação formulada pelo 
Ministério Público do Estado de Rondônia, instaurou Tomada de Contas Especial, para apurar 
irregularidades formais e possível dano ao erário, decorrentes de ilegalidades na gestão e execução de 
serviços médicos oftalmológicos, pela Secretaria de Estado de Saúde – SESAU. As irregularidades 
apontadas diziam respeito à realização de contratações e prorrogações de serviços por meio de 
dispensa de licitação, com base em argumento de emergência ficta e possível simulação, fraude e 
direcionamento da licitação, para beneficiar empresas específicas, por atuação de servidor público 
como representante de empresa de propriedade de suas filhas. Em razão disso, a Segunda Câmara do 
Tribunal julgou irregulares as contas do Secretário Estadual de Saúde, em exercício no ano de 2012, 
com fundamento no art. 16, III, “b”, da Lei Complementar n. 154/96, e, ainda, julgou regulares, com 
ressalvas, as contas de servidor público estadual, pela prática de ato que caracteriza advocacia 
administrativa, fato violador do princípio da moralidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição 
Federal, bem como o art. 155 da Lei Complementar Estadual n. 68/92, aplicando, também, multa aos 
agentes apontados. Processo nº 00018/18–TCE-RO, Informativo de Jurisprudência TCERO nº 
21/21, disponível em: Informativo de jurisprudência | TCE-RO | Página: 20254 

 

 

1.1.29 Nas licitações para compra de produto de certificação voluntária, é irregular a exigência de 
que a certificação seja fornecida exclusivamente por instituição acreditada pelo INMETRO, 
devendo ser aceitas certificações equivalentes, como as emitidas por entidades com as quais 
o INMETRO mantém acordo de reconhecimento mútuo, cuja apresentação só pode ser 
exigida no momento da celebração do contrato ou do fornecimento, evitando-se, assim, 
onerar desnecessariamente os licitantes. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 33/2020, promovido pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ife-ES), cujo objeto era a “aquisição de 
279 telas interativas, divididas em dois itens, conforme especificações contidas no Termo de Referência”. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência de “certificação do produto por entidade acreditada 
pelo Inmetro, não admitindo certificação internacional equivalente reconhecida pelo Inmetro por meio de acordo bilateral”. 
Em seu voto, o relator constatou que a certificação das telas interativas por entidade acreditada ao 
Inmetro não é obrigatória, tratando-se de uma certificação voluntária, da qual as empresas podem 
prescindir para comercializar seus produtos no Brasil. Nesse sentido, “a exigência instituída pelo Ife-ES 
criou um ônus para as licitantes como condição para participar da licitação”, prática essa “reiteradamente censurada 

https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/
http://tce.ro.gov.br/AbrirPdfConvidado/9b84a7a0f97c3868c7fc2f860e8aa670
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
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por este Tribunal (Acórdãos 134/2021, 1.889/2019, 1.017/2019, 1.624/2018, todos do Plenário) e contraria a 
Súmula-TCU 272 (‘No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação 
técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à 
celebração do contrato’)”. O relator também assinalou que o aludido requisito poderia ser atendido de 
outras maneiras, como, por exemplo, por meio da certificação com acreditação junto à EA – European 
Co-operation for Accreditation –, com quem o Inmetro mantém acordo bilateral de reconhecimento 
mútuo. O que importa, acrescentou o relator, “segundo se extrai das preocupações do Ife-ES, é que os produtos 
atendam aos padrões de desempenho previstos na norma EN 55032:2015 + COR: 2016, que se refere a padrões 
mínimos de interferência e de susceptibilidade eletromagnética”, sendo, a seu ver, “compreensível que o contratante, 
por não ter laboratório e condições de testar o equipamento, busque as certificações correspondentes”. Todavia, ele não 
concordou “com a obrigatoriedade de que o certificado seja emitido por entidade acreditada ao Inmetro; e, menos 
ainda, que tal comprovação seja exigida como condição de qualificação da empresa. Em vez disso, bastaria que o 
certificado fosse apresentado no momento da assinatura do contrato”. E destacou quanto ao caso concreto: 
“nenhuma das quatro primeiras colocadas nos dois itens conseguiu comprovar a certificação, o que levou o Ife-ES a 
adjudicar o objeto à empresa vencedora com descontos praticamente nulos. Multiplicando-se tais diferenças unitárias entre 
o lance vencedor e o preço adjudicado, pelos respectivos quantitativos dos dois itens licitados, tem-se que o gasto a maior 
a ser realizado pelo Ife-ES pode chegar a quase R$ 2,4 milhões”. Diante desse cenário, concluiu que a exigência 
fora indevidamente restritiva e comprometera a economicidade do certame, razão pela qual deveria 
ser revista. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar procedente a 
representação e determinar ao Ife-ES que, havendo interesse em prosseguir com o Pregão 33/2020, 
retornasse o certame à fase de análise das propostas, anulando os atos posteriores a essa fase, e, ao 
retomar o procedimento licitatório, exigisse a certificação questionada apenas no momento da 
celebração do contrato ou do fornecimento dos bens, além do que adotasse as seguintes providências: 
“9.3.2.2. admita certificações equivalentes às fornecidas por instituição acreditada pelo Inmetro que comprovem o 
atendimento aos requisitos técnicos da norma EN 55032: 2015 + COR: 2016, como, por exemplo, as emitidas por 
entidades com as quais o Inmetro mantém acordo de reconhecimento mútuo; 9.3.3. insira cláusula na ata decorrente do 
PE 33/2020, deixando assente que não serão autorizadas adesões, a fim de que as falhas identificadas no presente 
processo não repercutam para demais organizações da Administração Pública”. Acórdão 337/2021 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos TCU nº 408, disponível em: Informativo de Licitações e 
Contratos | Portal TCU 

 

1.1.30 Para fim de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo 
com os parâmetros de receita bruta definidos pelo art. 3º da LC 123/2006, considera-se o 
período de apuração das receitas auferidas pela empresa como sendo de janeiro a dezembro 
do ano-calendário anterior à licitação, e não os doze meses anteriores ao certame. Em autos 
de representação, o TCU apreciou pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2862/2018-
Plenário, mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 124/2019-Plenário, na tentativa 
de reverter a decisão da instância a quo, que permitira a continuidade da execução do contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico 6/2018, promovido pelo Comando Logístico do Exército (Colog). 
O principal foco de discussão referiu-se à interpretação a ser dada à Lei Complementar 123/2006, 
especificamente no tocante ao enquadramento no tratamento diferenciado e favorecido dispensado 
às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). No caso concreto examinado, houve 
questionamento do resultado da licitação, uma vez que a empresa vencedora teria se beneficiado 
indevidamente do critério de desempate previsto na referida lei complementar em favor daquelas 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A134%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1889%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1017%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1624%2520ANOACORDAO%253A2018/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A337%2520ANOACORDAO%253A2021%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%253A2862%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2862%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A124%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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empresas, já que teria ultrapassado o limite de receita bruta para manter-se no respectivo 
enquadramento empresarial. Em seu voto, o relator destacou que “relativamente à consideração da receita 
bruta, o tratamento da matéria nos termos que levaram ao acórdão 2.862/2018-Plenário partiu da premissa de que o 
ano-calendário poderia ser representado pelo período de doze meses imediatamente anteriores à licitação, e não pelo ano 
civil, de janeiro a dezembro”. Não obstante, assinalou que “a locução ‘ano-calendário’ referida com frequência na 
LC 123/2006 é notoriamente empregada no meio tributário como o ano fechado, de 1/1 a 31/12, que está sob 
determinado tipo de verificação. Assim faz a Receita Federal nos seus regulamentos, como o do Imposto de Renda, 
quando alude ao ‘ano-calendário’ como sendo o exercício anterior ao da exigência da declaração”. Desse modo, 
entendeu que “a manutenção da posição combatida iria de encontro à interpretação mais aderente à legislação e à que 
vem sendo inequivocamente utilizada, de que o ano-calendário abrange o período de 1/1 a 31/12”. Voltando a 
atenção para o caso concreto, o relator examinou o faturamento da empresa vencedora do pregão, 
autodeclarada como EPP, e concluiu que ela não mais podia usufruir das vantagens da LC 123/2006 
por ocasião do certame, por ter ultrapassado, no ano-calendário imediatamente anterior, o limite de 
receita bruta para se manter nesse enquadramento empresarial. Assim, configurada a fraude à licitação, 
o relator propôs, inicialmente, declarar a inidoneidade da empresa para participar de licitações na 
Administração Pública Federal por período de um ano. Quanto ao contrato, considerou que eventual 
determinação para anulação do ajuste perdera o objeto, tendo em vista que já se encontrava encerrado. 
Em declaração de voto, o relator da deliberação recorrida, em que pese ter acatado o entendimento 
quanto à delimitação do ano-calendário, janeiro a dezembro, para avaliação da receita bruta, ponderou 
que a tese levantada pela empresa vencedora do certame, de que deveriam ser considerados os doze 
meses anteriores ao pregão para contabilização da receita bruta, não era desarrazoada, tendo sido, 
inclusive, acolhida pelo Tribunal quando do julgamento do acórdão recorrido, além de a própria 
unidade técnica, quando da instrução do recurso, ter destacado a plausibilidade da aludida tese. Ao 
final, após ampla discussão acerca da dosimetria da pena, o relator propôs, e o Plenário acolheu, por 
unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, a fim de tornar  insubsistente o Acórdão 2862/2018 
– Plenário e, entre outras medidas, declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade 
da empresa vencedora do certame para participar, por seis meses, de licitações na Administração 
Pública Federal e, ainda, nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União. 
Acórdão 250/2021 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos TCU nº 408, disponível em: 
Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.31 Consulta. Lei Federal nº 13.303/2016. Licitação. Dispensa. Aditamento de despesa. Estatal 
independente. Em sede de Consulta formulada pelo Diretor Presidente da Companhia de Águas e 
Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte, os Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo 
Conselheiro Relator, acataram integralmente os pareceres da Consultoria Jurídica e do Parquet 
Especial e julgaram pelo conhecimento e resposta ao Consulente, nos termos abaixo: a) Considerando 
o disposto no §3º do art. 29 da Lei 13.303/16, poder-se-ia dizer que o legislador teria liberado para 
fixação de valor diverso do disposto nos incisos I e II do art. 29 da Lei das Estatais, qual seja: acima 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisições e contratações de serviços comuns e R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para obras e serviços de engenharia, desde que haja estudos prévios que 
fundamente, ou simplesmente se trata da mera aplicação do índice da inflação, preestabelecido no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Estatais? RESPOSTA: A competência outorgada 
ao Conselho de Administração das empresas públicas e sociedades de economia mista por meio do 
art. 29, §3º, da Lei Federal nº 13.303/2016 se restringe à mera recomposição das perdas inflacionárias 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A250%2520ANOACORDAO%253A2021%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
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suportadas in concreto pelos valores limítrofes de dispensa licitatória pré-fixados nos incisos I e II 
deste mesmo dispositivo legal a contar do início de vigência destes. Preferencialmente, dever-se-á 
adotar um dos índices oficiais já existentes – tais como o IPCA, IGPM, INPC ou INCC –, admitindo-
se, subsidiariamente, a fixação de alguma outra metodologia de atualização monetária a ser 
exaustivamente motivada caso a caso, sem prejuízo da necessária normatização de uma ou de outra 
hipótese no âmbito do respectivo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, nos termos do art. 
40, IV, do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. b) Considerando o exposto em tese, ou seja: 
quando uma estatal, que presta seu serviço em todo o estado, possui estrutura local (cada localidade 
com CNPJ) e regionalizada, o limite da dispensa deve ser centralizado, regionalizado ou localizado? 
RESPOSTA: A diversidade de números de inscrição no CNPJ relacionados às unidades regionalizadas 
ou localizadas de uma empresa pública ou sociedade de economia mista não afeta a amplitude da 
observância interna corporis dos limites de dispensa licitatória delimitados por via do Estatuto Jurídico 
das Empresas Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016), os quais devem vincular, no mínimo, todas as 
filiais que direta ou indiretamente possam se beneficiar dos procedimentos licitatórios ou de 
contratação direta centralizadamente promovidos pela unidade competente para tanto, à luz do 
respectivo Regulamento Interno de Licitações e Contratos e das demais normativas internas 
eventualmente existentes. c) As empresas estatais independentes estão sujeitas as regras acerca do 
regime de adiantamento estabelecidos na Lei Estadual nº 4.041/71 e a sua regulamentação, através de 
atos normativos de órgãos da administração direta estadual, bem como da Resolução 011/2016? 
RESPOSTA: As empresas estatais independentes não se submetem ao regime de adiantamento 
disciplinado tanto por meio da Lei Federal nº 4.320/1964 quanto, reflexamente, por intermédio da 
Lei Complementar Estadual nº 4.041/1971, não lhes sendo exigível, por essa via, o conjunto de 
demonstrativos e registros contábeis enumerados nos artigos 16 e 19 da Resolução nº 011/2016 – 
TCE/RN, os quais se destinam ao controle externo das despesas públicas relativas ao âmbito estrito 
da execução orçamentária. d) Considerando o art. 28, §3º, I e o art. 40 da Lei 13.303/16, seria possível 
o estabelecimento dos parâmetros e procedimentos afetos ao regime de adiantamento a serem 
utilizados pelas empresas estatais independentes no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 
inclusive quanto à fixação no valor por suprimento de fundos e valor limite por nota? RESPOSTA: 
As empresas estatais independentes poderão disciplinar internamente os seus próprios ritos e 
hipóteses de adiantamento de despesa ou de suprimento de fundos no âmbito dos seus respectivos 
Regulamentos Internos de Licitações e Contratos, tendo por alvo a inaplicabilidade da Lei Federal nº 
4.320/1964 e da Lei Complementar Estadual nº 4.041/1971 e, de resto, sem prejuízo da observância, 
dentre outros, ao princípio da economicidade relacionado à necessária conformidade mercadológica 
dos gastos efetivados. e) Considerando que a natureza da despesa poderia se enquadrar no inciso I, 
do §3º do art. 28 da Lei 13.303/16, diferente da dispensa de licitação prevista no art. 29, I e II do 
mesmo diploma legal, bem como diante da excepcionalidade da despesa e da impossibilidade de 
submissão ao processo normal de execução, o valor relativo ao suprimento de fundos deve ser 
computado para fins de verificação do limite da dispensa de licitação? RESPOSTA: As despesas 
efetivadas com lastro na hipótese de licitação dispensada do art. 28, §3º, I, da Lei Federal nº 
13.303/2016 não devem ser computadas para fins de observância aos limites de licitação dispensável 
do art. 29, I e II, desta mesma legislação, independentemente do seu eventual atrelamento ou não a 
qualquer regime próprio de adiantamento ou de suprimento de fundos. (Processo nº 002541/2019 - 
Rel. Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior – Decisão nº 265/2020-TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 1/2021, disponível em: Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__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 31 de 95 

 

1.1.32 Nas licitações, a apuração dos valores estimados deve ser estabelecida tomando 
preferencialmente por base o menor preço, sendo permitida a utilização dos métodos da 
média ou mediana, desde que apresentada justificativa de sua maior vantajosidade para a 
Administração Pública, excluídos, em qualquer caso, os preços incompatíveis com a 
realidade do mercado. Em consulta formulada pela Câmara Municipal ao TCMRJ, indagou-se acerca 
da juridicidade de se aplicar à pesquisa de preços, como metodologia para obtenção do preço de 
referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos, excluindo-se os 
manifestamente inexequíveis. O corpo técnico, com fulcro na parte final do enunciado de Súmula n.º 
7, bem como nos precedentes que o originaram, entendeu que a proposta formulada pela consulente 
seria juridicamente possível, desde que a aplicação da metodologia seja vantajosa e acompanhada de 
justificativa. A Procuradoria Especial, em parcial sintonia com a manifestação da SGCE, sugeriu que 
a Súmula n.º 7 deste Tribunal “seja interpretada no sentido de que a apuração dos valores estimados 
deva ser estabelecida tomando preferencialmente por base o menor preço, sendo permitida a utilização 
dos métodos da média ou mediana desde que apresentada justificativa de sua maior vantajosidade para 
a Administração Pública, excluídos, em qualquer caso, os preços incompatíveis com a realidade de 
mercado”. Nesse sentido, o Plenário, ao acompanhar o voto do Conselheiro Relator, decidiu conhecer 
a consulta e ratificar o entendimento sugerido pela Procuradoria Especial. Processo nº 40/1438/2019, 
Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 7, disponível em: e-TCMRJ - Portal do TCMRJ 

 

1.1.33 Não deve ser vedada a participação em licitações de empresa de controle comum, embora o 
Pregoeiro e sua equipe devam permanecer alertas para que a empresa nesta condição não 
fruste o caráter competitivo da licitação. Em análise conjunta de ata de registro de preços e edital 
de pregão eletrônico, constatou-se que o instrumento convocatório do certame vedava a participação 
de empresas sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. A unidade técnica 
registrou que, embora o dispositivo esteja presente na minuta padrão, a referida vedação fere o caráter 
competitivo da licitação. Para balizar tal entendimento, a Especializada mencionou acórdão do 
Tribunal de Contas da União e jurisprudência do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
no mesmo sentido. Em seu voto, o relator, Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, alinhou-se ao 
raciocínio exposto e votou pela determinação de “que seja retirada da redação dos futuros Editais a 
vedação à participação de empresas com controle comum, não obstante o Pregoeiro e sua equipe 
devam permanecer alertas para que empresas nesta condição não frustrem o caráter competitivo da 
licitação”. O voto foi acolhido de forma integral pelo Plenário. Processo nº 40/100745/2020, Boletim 
Jurisprudencial TCMRJ nº 7, disponível em: e-TCMRJ - Portal do TCMRJ 

 

1.1.34 No caso de obra remanescente de obra, serviços ou fornecimento, em consequência de 
rescisão contratual, a contratação direta deve seguir o rito do artigo 24, XI, da Lei nº 
8.666/1993. Caso os classificados do certame anterior não aceitem as mesmas condições do 
vencedor, deve ser realizada uma nova licitação. Ao analisar contrato de prestação de serviços, o 
relator, Conselheiro Luiz Antonio Guaraná, reafirmou posicionamento anterior quanto à aplicação do 
art. 24, XI, da Lei n.º 8.666/1993. Esclareceu que “diante da necessidade de contratação do 
remanescente da obra, serviço ou fornecimento, há que se atender a ordem de classificação da licitação 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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anterior e nas mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, devendo ser feita a correção de 
valores. Na hipótese do segundo classificado não querer que lhe adjudique a obra, o serviço ou 
fornecimento, há que se passar ao terceiro, quarto e, sucessivamente, para todos, sempre segundo a 
ordem de classificação. Caso nenhum dos licitantes aceite terminar a obra, serviços ou fornecimentos, 
aí se promoverá nova licitação”. Acrescentou que a contratação dos serviços remanescentes com base 
no dispositivo em tela “tem a finalidade de ser aproveitado o procedimento licitatório previamente 
executado, de modo a evitar a contratação direta, que é a exceção do princípio basilar da contratação 
pública que é a do devido procedimento licitatório”. O Conselheiro mencionou, ainda, entendimentos 
doutrinários e julgados do Tribunal de Contas da União no mesmo sentido. Diante disso, o Plenário, 
ao acompanhar o voto do relator, determinou que a jurisdicionada, em casos futuros de contratação 
de serviço remanescente, aplique o entendimento segundo o qual “no caso de remanescente de obra, 
serviços ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, a contratação direta deve seguir 
estritamente os comandos veiculados no dispositivo legal que autorizam a dispensa (art. 24, inc. XI, 
da Lei 8.666/1993). Em não havendo classificados na licitação anterior que aceitem as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, deve ser realizada nova 
licitação”. Processo nº 40/0756/2019, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 7, disponível em: e-TCMRJ 
- Portal do TCMRJ 

 

1.1.35 Cabe ao gestor a responsabilidade de exigir e fiscalizar a regularidade fiscal das empresas 
contratadas ou contratar, em fase de habilitação em licitação, no momento da contratação, 
durante a execução do contrato e na renovação do termo celebrado. Ao analisar contratação 
direta fundamentada no art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/1993, esta Corte observou ter havido sucessão 
de contratações emergenciais anteriores. Instada a se manifestar acerca da situação caracterizadora da 
dispensa de licitação, a jurisdicionada invocou como justificativa as rescisões ocorridas em virtude de 
irregularidades fiscais de suas contratadas. No entanto, o relator, Conselheiro Luiz Antonio Guaraná, 
mencionou auditoria realizada por este Tribunal anteriormente e destacou que “as irregularidades 
fiscais das contratadas, exigíveis quando da contratação, durante a execução dos contratos e quando 
de sua renovação, foram negligenciadas no dever de agir da Jurisdicionada, vindo a ser motivo da 
rescisão dos termos celebrados, com o agravamento de contratações emergenciais posteriores”. 
Ressaltou, ainda, que “as situações propiciadoras das contratações diretas não se constituíram em 
situação imprevisível, inevitável e incerta, das quais não se podia cogitar, ou evitar”. Dessa forma, o 
Plenário, ao acolher as conclusões do relator, determinou que a jurisdicionada deve “exigir e fiscalizar 
a regularidade fiscal das empresas contratadas ou a contratar em fase de habilitação em licitação; 
quando de sua contratação; durante a execução do contrato e na renovação do(s) termo(s) 
celebrado(s)”. Processo nº 40/1633/2019, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 7, disponível em: e-
TCMRJ - Portal do TCMRJ 

 

1.1.36 A negociação com licitantes vencedores do pregão consiste em um poder-dever da 
Administração, pois pode possibilitar a contratação com preços mais vantajosos. Em análise 
de pregão eletrônico realizado por empresa estatal, verificou-se que o pregoeiro não havia realizado 
negociação com as licitantes vencedoras. Quanto ao ponto, a unidade técnica citou o disposto no art. 
57 da Lei n.º 13.303/2016 e se manifestou no sentido de que “embora o edital faculte ao pregoeiro a 
negociação dos valores oferecidos pela licitante mais bem classificada, entende-se que a negociação 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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para obtenção de preços melhores, se trata, na verdade, de um legítimo poder-dever da Administração, 
pois tal medida enseja a possibilidade de contratação com preços mais vantajosos, maximizando, 
assim, o interesse público”. Em concordância, o relator, Conselheiro José de Moraes Correia Neto, 
votou pela emissão de determinação para que a jurisdicionada, doravante, “realize a devida negociação 
com as licitantes vencedoras do pregão”, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros. 
Processo nº 40/0158/2020, Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 7, disponível em: e-TCMRJ - Portal 
do TCMRJ 

 

1.1.37 Contrato Administrativo. Parlamentar. Vedação. Cláusula uniforme. Senador. Deputado 
Federal. Consulta. Consideram-se cláusulas contratuais uniformes – cuja definição ou classificação 
como tal, no âmbito de seus contratos, compete às próprias pessoas jurídicas relacionadas no artigo 
54, inciso I, alínea a, da Constituição Federal – aquelas estabelecidas indistintamente a todos os 
cidadãos ou a determinado segmento social, de forma objetiva, em situação de igualdade substancial, 
sem interferências do contratante e para as quais não sejam admitidas transigências excepcionais que 
possam resultar em alterações substanciais do conteúdo do contrato ou em criação de obrigações ou 
direitos específicos para determinado grupo ou indivíduo. Acórdão nº 404/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 346, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.38 Responsabilidade. Contrato Administrativo. Subcontratação. Débito. Quantificação. A 
subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de pessoa interposta entre a 
administração pública contratante e a empresa efetivamente executora (subcontratada), é situação 
ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa 
contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Pelo débito respondem, em regime 
de solidariedade, a empresa contratada e os gestores que permitiram a subcontratação total. Acórdão 
nº 3002/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 346, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. 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, ou seja, quando existir simultaneidade entre a vacância de um cargo e a 
ocupação de outro. Acórdão nº 1675/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.2 Pessoal. Acúmulo de cargo. Gestor do RPPS e secretário municipal de recursos humanos. 
Segregação de funções.  O acúmulo do cargo de gestor do RPPS com o cargo de secretário 
municipal de recursos humanos representa afronta à segregação de funções, haja vista o conflito de 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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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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interesses entre o responsável pela elaboração e controle da folha de pagamento do Poder Executivo 
Municipal com o responsável pela fiscalização dos valores a serem recolhidos a título de contribuição 
patronal e de servidores. 2. É dever da Administração Pública distinguir as ações executadas por cada 
direção, chefia e assessoramento, evitando-se a ocorrência de acúmulos e conflitos. Acórdão nº  
621/2020, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf 
(tce.mt.gov.br) 

 

1.2.3 Pessoal. Treinamento e cursos. Controle. Gestão por competências. Risco de desperdício de 
recursos públicos.  A Administração deve efetivar controle dos treinamentos e cursos oferecidos aos 
servidores, sendo recomendável que implemente uma gestão de pessoal por competências, como 
forma de estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação e o 
comprometimento dos servidores com a instituição, bem como favorecer o alcance dos resultados 
institucionais. Para a formação e o aperfeiçoamento constante dos servidores, deve orientar os cursos 
ofertados mediante critérios de racionalidade administrativa, de modo a suprir eventuais carências de 
seu quadro. 2. A não formalização e documentação dos treinamentos oferecidos aos servidores expõe 
a Ad ministração ao risco de desperdício de recursos públicos em virtude de: a) treinar pessoas que já 
foram treinadas; b) não direcionar os treinamentos conforme habilidades e/ou deficiências dos 
servidores e da gestão; c) não aproveitar pessoas treinadas para multiplicação do conhecimento; e) 
manter servidores das áreas gerencias sem os devidos treinamentos para desenvolvimento das 
habilidades necessárias ao cargo; f) estabelecer desconformidade entre os treinamentos oferecidos e 
os planos de ações da prefeitura. Acórdão nº 554/2020, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 70, 
disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.2.4 Pessoal. Processo seletivo. Provas de títulos. Experiência profissional. Princípio da Isonomia. 
A imposição de critérios restritivos ao ingresso em função pública deve ser justificada pelas 
circunstâncias excepcionais relacionadas ao seu exercício, bem como estar prevista em lei formal, 
emanada pelo Poder Legislativo, sendo inconstitucional previsão nesse sentido por meio de ato 
infralegal. É indevida a atribuição de pontuação diferenciada, na avaliação da prova de títulos em 
processo seletivo simplificado, a profissionais que tenham exercido especificamente o cargo pleiteado 
no quadro funcional do órgão organizador do certame. Acórdão TC – 75/2021, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

1.2.5 Não obstante a situação excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento do 
Coronavírus, é possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, observado a 
limitação imposta no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Consulta. Servidor Público. 
Concessão de Revisão Geral Anual. Garantia Constitucional. Necessidade de Projeto de Lei, Dotação 
Orçamentária e Previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 37, X, da CR/88 e tema 864 do 
STF. Lei Complementar nº 173/2020. Possibilidade.  1. Não obstante a situação excepcional 
vivenciada em decorrência do enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, é possível conceder 
revisão geral anual aos servidores públicos, observado o limite disposto no art. 8º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 173/2020, por se tratar de garantia constitucional, assegurada pelo art. nº 37, inciso 
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X, da CR/88, que visa a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas em razão da desvalorização 
do poder aquisitivo da moeda em determinado período, não se tratando, pois, de aumento real, 
somando-se ao fato de a revisão não estar abarcada pelas vedações instituídas pela Lei Complementar 
nº 173/2020. 2. A aplicabilidade do direito à revisão geral anual dos servidores públicos depende de 
propositura do projeto de lei de revisão, mais, de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem 
como de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos do disposto no art. nº 37, 
inciso X, da CR/88 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, Tema nº 
864 de 2019. Processo nº 1095502, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.6 Com a novel redação dada pela Lei Complementar nº 173/20 às alíneas “a” e “b” do inciso 
VI do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000 são nulos de pleno direito os atos que 
resultem em aumento de despesa com pessoal nos 180 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, independente do prazo assinalado no caput do artigo 8º. Consulta. Lei 
Complementar nº 173/20. Projeto de Lei. Alteração de Planos de Cargos, Carreiras e Salários.  
Vigência a partir de 2022. Aumento de despesa com pessoal. 180 dias anteriores ao final do mandato. 
Parcelas a serem implementadas após o final do mandato. Nulidade. De acordo com as alíneas a e b 
do inciso IV do art. 21 da Lei Complementar nº 101/00, com a novel redação dada pela Lei 
Complementar nº 173/2020, 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 
resulte 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. Processo 
nº 1092268, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.7 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Prazo. Decadência. Não se exige que a revisão 
do ato de pessoal ocorra no prazo decadencial de cinco anos a contar do respectivo registro, mas 
apenas a adoção de qualquer medida que importe impugnação à validade do ato registrado (art. 260, 
§ 2º, do Regimento Interno do TCU c/c art. 54, § 2º, da Lei 9.784/1999). Acórdão nº 227/21, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.8 Pessoal. Teto Constitucional. Base de Cálculo. Honorários Advocatícios. Sucumbência. 
Advogado Público. Entendimento. O pagamento de valores a título de honorários advocatícios de 
sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016 constitui modelo de remuneração por performance, 
compatível com o regime de subsídio, visando à eficiência do serviço público, e sujeita-se à incidência 
do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Acórdão nº 
307/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095502
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#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092268
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.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/
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1.2.9 Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime jurídico. Fundação pública. Entidade de 
direito privado. Entidade filantrópica. A proibição de acumular cargos, empregos e funções 
públicas abrange fundações de direito privado com fins filantrópicos instituídas pelo Poder Público 
(art. 37, inciso XVII, da Constituição Federal). Acórdão nº 1770/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.10 Servidor Público. Devolução de valores percebidos. Artigo 46, caput, da Lei nº 8.112/1990. 
Revisão de tese definida no Tema repetitivo 531/STJ. Ausência de alcance nos casos de 
pagamento indevido decorrente de erro de cálculo ou operacional da administração pública. 
Possibilidade de devolução. Salvo inequívoca presença da boa-fé objetiva. Tema 1009. Os 
pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de 
cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão 
sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova 
sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento 
indevido. A controvérsia consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente 
aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, 
de boa-fé, a restituir ao erário a quantia recebida a maior. No julgamento do Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública 
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se 
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra 
desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - 
AGU. Assim, acerca da impossibilidade de devolução ao erário de valores recebidos indevidamente 
por servidor público, de boa-fé, em decorrência de equívoco na interpretação de lei pela Administração 
Pública, constata-se que o tema está pacificado. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a 
possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente 
válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente 
em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos 
indevidamente sejam devolvidos ao erário. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de 
lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu 
o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na 
hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido 
tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir 
comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública. 
Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da Administração 
Pública, sem a análise do caso concreto da boa-fé objetiva, permitiria o enriquecimento sem causa por 
parte do servidor, em flagrante violação do artigo 884 do Código Civil. Por tudo isso, não há que se 
confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo àquele não se estende o 
entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé 
objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente 
decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. REsp nº 1.769.306/AL, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 688, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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1.2.11 Consulta. Revisão Geral Anual. Possibilidade. Direito Constitucional. O TCE/SC respondeu 
Consulta relativa à Lei Complementar (federal) nº 173/2020, a qual não restringiu a possibilidade dos 
entes federados concederem a revisão geral anual, uma vez que “se trata de direito constitucional 
assegurado nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, desde que haja disponibilidade 
orçamentária e sejam observadas as repercussões financeiras para os próximos exercícios, assim como 
seja observado o índice disposto no inciso VIII do artigo 8º da aludida norma federal (IPCA), ainda 
que norma local preveja índice diverso, para as revisões concedidas durante o período de 28/05/2020 
a 31/12/2021, o qual corresponde ao interregno de sua eficácia temporal. Atendidos esses requisitos, 
não há óbice para a concessão da revisão geral anual prevista na Lei Complementar (municipal) nº 
155/2019. O inciso I do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 veda a concessão de reajustes 
de verbas remuneratórios, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade. O art. 1º da Lei Complementar (municipal) nº 155/2019, 
parte final, é norma de caráter autorizativo, cuja implementação está sujeita à discricionariedade do 
Chefe do Poder Executivo, porquanto não gera direito adquirido”. “A norma municipal admite a 
concessão de reajuste sobre a remuneração vigente em 29 de fevereiro de 2020. Portanto o reajuste 
previsto será válido se concedido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 173/2020 (28 
de maio de 2020), e irregular se concedido após. O inciso VI do artigo 8º da Lei Complementar nº 
173/2020 veda a concessão de reajustes de verbas indenizatórias, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. O art. 2º da Lei 
Complementar (municipal) nº 155/2019 é norma de caráter autorizativo, cuja implementação está 
sujeita à discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, porquanto não gera direito adquirido. Deste 
modo, a norma não se insere no conceito de ‘determinação legal anterior à calamidade pública’, o que 
torna irregular a concessão da majoração pretendida, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021”, 
entendeu o Tribunal. Trata-se de Consulta formulada pelo Quilombo, Sr. Silvano de Paris, que versa 
sobre a possibilidade de concessão de reajuste no vale-alimentação e de revisão geral anual aos 
servidores públicos municipais, ambos autorizados pela Lei Complementar Municipal nº 155, de 17 
de dezembro de 2019, após o advento da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu o 
“Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2”. Inicialmente, o Relator 
observou que “A LCF nº 173/2020 estabeleceu o Programa Federal de Enfrentamento ao 
Coronavírus Sars-CoV-2 sob o aspecto orçamentário, flexibilizando o cumprimento de algumas regras 
da Lei de Responsabilidade fiscal, com o fim de organizar e racionalizar os gastos públicos para o 
enfrentamento da pandemia. A condição para que os Estados e Municípios ingressem no regime da 
LCF nº 173/2020 é que as Assembleias Legislativas reconheçam a calamidade pública nos respectivos 
Estados, nos termos do caput do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal”.  Destacou que, “no 
Estado de Santa Catarina foi reconhecida a calamidade pública no Decreto Legislativo nº 18.332, de 
20 de maio de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, fazendo com que o Estado 
seja, doravante, regido pelas regras da LCF nº 173/2020”, e que o art. 8º da referida LCF estabeleceu 
algumas restrições para aumento de gastos com pessoal. Interessam, particularmente, as regras dos 
incisos I e VI”. “O espírito da legislação, como não poderia deixar de ser, foi o de impedir o aumento 
dos gastos públicos com folha de pagamento no período de pandemia, quando os recursos devem ser 
afetados, precipuamente, ao seu combate. Naturalmente a ideia é a de que não faltem recursos para a 
saúde pública. No entanto, o próprio dispositivo realizou algumas ponderações, admitindo a 
implementação aumento de remuneração em certos casos, quais sejam: (1) derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou (2) determinação legal anterior à calamidade”, resumiu o 
Relator.  Assim sendo, após citar a ADI 4013/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, do STF, concluiu “como 
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premissa para este julgamento, entende-se que uma legislação anterior que tenha concedido reajuste 
com prazo diferido, poderá ser implementada, ainda que no período de vigência da calamidade pública, 
e sob o regime estabelecido pela LCF nº 173/2020, pois se insere na esfera do direito adquirido do 
servidor”. Sobre a revisão geral anual, o Relator ressaltou que “a partir da leitura dos dispositivos, 
distinguem-se algumas situações. O art. 1º da LCM 155/19 autoriza a concessão da revisão geral anual 
a partir de março de 2020, tendo como base 100% do INPC acumulado no período, e, também do 
reajuste, isto é, ganho real, no percentual de 1% sobre a remuneração e proventos vigentes em 29 de 
fevereiro de 2020. Já o art. 2º da LCM 155/19 autoriza a concessão de vale alimentação no valor de 
R$ 100,00 até a competência de julho de 2020 e a sua majoração para R$ 130,00 a partir de agosto de 
2020”. Explicou que a revisão geral anual é direito constitucionalmente assegurado aos servidores 
públicos, no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, é reposição do poder aquisitivo, que não se 
confunde com o aumento real da remuneração. Por essa razão, para a sua concessão, basta a previsão 
em lei que fixe o índice de reajuste que reflita efetivamente a inflação do período, e o Poder Executivo 
poderá, anualmente, conceder a revisão geral anual, via Decreto, desde que haja, naturalmente, 
disponibilidade orçamentária.  “Além disso, a revisão geral anual também é exceção às formalidades 
exigidas para a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, de que trata o art. 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Com efeito, o § 1º do referido artigo exige que os atos de criação ou aumento 
de despesa de caráter continuado sejam instruídos com estimativa de impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes e, adicionalmente, à demonstração da 
origem dos recursos para seu custeio. Porém o § 6º dispensa dessas formalidades a revisão geral anual. 
Desta forma, para a implementação da revisão geral anual basta que haja o cumprimento da 
formalidade do art. 16, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, isto é, haver declaração do 
ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e 
compatibilidade com o PPA e a LDO”, concluiu o Relator.  Quanto ao índice a ser aplicado, o Relator 
entendeu que “a concessão da revisão geral anual está limitada à variação da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ainda que a legislação do ente federativo 
preveja outro índice de revisão como é o caso da Lei de Quilombo, que prevê o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) majoração de despesa obrigatória será de, no máximo, o percentual 
do IPCA no período, nos termos do art. 8º, inciso VIII, da LC nº 173/2020. Entende-se que a norma 
estadual ou municipal que preveja outro índice de correção monetária fica com a eficácia suspensa 
ante à superveniência da norma federal, que, diante da calamidade pública, situação excepcional e que 
exige a adoção de medidas padronizadas e solidária entre os entes federativos para enfrentamento da 
crise, adquire características de norma geral”. Por fim, o Relator ainda explicou com relação à 
concessão de aumento real, que tanto na remuneração, como na verba indenizatória (vale-
alimentação), a LCF nº 173/2020 é expressa ao admiti-la, excepcionalmente, quando derivar de 
determinação legal anterior à calamidade pública.  Observou que no caso em análise, o Município de 
Quilombo, em lei de 2019, autorizou o Chefe do Poder Executivo a conceder 1% de reajuste 
remuneratório a servidores sobre a remuneração e proventos vigentes no dia 29 de fevereiro de 2020. 
Nesta data em que o Chefe do Poder Executivo estaria autorizado a conceder o reajuste, a LCF nº 
173/2020 ainda não estava em vigor. Portanto, caso concedido anteriormente à vigência desta lei 
complementar federal, não há vedação à concessão do reajuste. No que concerne ao aumento do vale 
alimentação, verba indenizatória, de R$ 100,00 para R$ 130,00, de acordo com o art. 2º da LC 
155/2019, é autorizada a concessão pelo Chefe do Poder Executivo, em agosto de 2020, portanto no 
período de vigência da LCF nº 173/2020. Sobre a controvérsia se a lei autorizativa gera direito 
adquirido à majoração das verbas, o Relator entendeu que não. A LC 155/2019 apenas autoriza a que 
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o Chefe do Poder Executivo, oportunamente, conceda a majoração.  “Não se trata de determinação 
para que o gestor assim proceda. Perceba: a concessão da majoração está na alçada discricionária do 
destinatário da norma. Em outras palavras, se o Prefeito Municipal ‘está autorizado’, significa que 
possui a faculdade de fazê-lo”. Logo, para o Relator, não se trata de ato vinculado, e sim discricionário. 
Portanto, a implementação do direito na esfera jurídica dos servidores depende de um ato concessivo 
ulterior. Daí concluir-se que a LC 155/2019 não se encaixa na exceção prevista na parte final dos 
incisos I e VI do art. 8º - “determinação legal anterior à calamidade”. @CON-20/00582669, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº81, disponível em:  Informativo de Jurisprudência do 
TCE/SC 

 

1.2.12 Fiscalização de Atos e Contratos. Transposição de servidores. Similitude de atribuições, 
remuneração e requisito de investidura. Não ocorrência de ascensão funcional indevida. 
Arquivamento. O TCE-RO, em fiscalização de atos e contratos, declarou que não houve 
irregularidade praticada no âmbito da Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, 
consubstanciada na ascensão e/ou transposição de servidores ocupantes do cargo de Técnico 
Administrativo Agrosilvopastoril – Assessor Jurídico, para o cargo de Procurador Estadual Autárquico 
da Idaron, nem afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, c/c à Súmula Vinculante n. 43 do 
Supremo Tribunal Federal. Segundo o entendimento desta Corte de Contas, a alteração legislativa 
promovida pela Lei Complementar Estadual n. 665, de 21 de maio de 2012, não caracterizou ascensão 
funcional indevida, uma vez que há similitude de atribuições, remuneração e requisitos para ingresso 
no cargo, ocorrendo apenas a adequação da nomenclatura do cargo. Diante disso, o Tribunal Pleno 
determinou o arquivamento dos autos. Processo nº 00225/2018/TCE-RO,  Informativo de 
Jurisprudência do TCERO nº 21/21, disponível em:  Informativo de jurisprudência | TCE-RO | 
Página: 20254 

 

1.2.13 Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Prazo. Decadência. Não se exige que a revisão do ato 
de pessoal ocorra no prazo decadencial de cinco anos a contar do respectivo registro, mas apenas a 
adoção de qualquer medida que importe impugnação à validade do ato registrado (art. 260, § 2º, do 
Regimento Interno do TCU c/c art. 54, § 2º, da Lei 9.784/1999). Acórdão nº 227/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.14 Teto constitucional. Base de cálculo. Honorários advocatícios. Sucumbência. Advogado 
Público. Entendimento. O pagamento de valores a título de honorários advocatícios de 
sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016 constitui modelo de remuneração por performance, 
compatível com o regime de subsídio, visando à eficiência do serviço público, e sujeita-se à incidência 
do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Acórdão nº 
307/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000582669
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1970&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1970&op=doc
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
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/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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1.2.15 Administração federal. Honorários advocatícios. Sucumbência. Ato processual. 
Remuneração. Advogado Público. Entendimento. É permitido à União e aos entes da 
Administração Indireta Federal praticar atos processuais para assegurar a fixação dos honorários de 
sucumbência (Lei 13.327/2016) em valores razoáveis, com o objetivo de garantir a efetividade do 
modelo remuneratório baseado no estímulo à eficiência dos servidores que atuam no patrocínio de 
seus interesses jurídicos. Acórdão nº 307/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: 
Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.16 Quintos. Requisitos. Poder Judiciário. Cargo Efetivo. 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 1738/21, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.17 Transposição de Regime Jurídico. Hora Extrajudicial. Irredutibilidade. VPNI. 
Remuneração. Regime Estatutário. Regime Celetista. A hora extrajudicial é vantagem própria 
do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos 
relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a 
transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a 
vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes 
conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento. Acórdão nº 1740/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.18 Acumulação de cargo público. Regime jurídico. Fundação Pública. Entidade de direito 
privado. Entidade filantrópica. A proibição de acumular cargos, empregos e funções públicas 
abrange fundações de direito privado com fins filantrópicos instituídas pelo Poder Público (art. 37, 
inciso XVII, da Constituição Federal). Acórdão nº 1770/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, 
disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.19 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. 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, ou seja, quando existir simultaneidade entre a vacância de um cargo e a ocupação de outro. 
Acórdão nº 1675/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal 
TCU 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.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/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/boletim-de-pessoal.htm
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1.2.20 Ato sujeito a registro. Sobrestamento de processo. STF. ADIN. Emprego Público. Cargo 
Público. Transformação. Controle de Endemia. É cabível o sobrestamento, até o trânsito em 
julgado da ADIn 5.554/DF, em trâmite no STF, de processo que aprecia ato sujeito a registro de 
agente de combate a endemias que teve seu emprego público (celetista) transformado em cargo 
público (estatutário) por força da Lei 13.026/2014. Acórdão nº 1710/2021, Boletim de Pessoal do 
TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.21 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 nº01/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, 
disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf  

 

1.2.22 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 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13026.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível 
em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

1.2.23 Ilegalidade na inclusão de vantagens pecuniárias além do vencimento na base de cálculo dos 
quinquênios – Atuação 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 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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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1.2.24 Acumulação ilícita. Cargos Públicos. Hipóteses Constitucionais. Rol taxativo. 
Compatibilidade de horários. Insuficiência. Aplicação de multa ao gestor. O Pleno do Tribunal 
de Contas, decidiu, em consonância com o entendimento do Ministério Público de Contas, pelo 
desprovimento de Pedido de Reconsideração e manutenção de multas em razão de acumulação ilícita 
de cargos públicos, fora das hipóteses excepcionais previstas na Constituição Federal. Assim, não 
foram aceitas as alegações dos recorrentes no sentido de que existia a compatibilidade de horários 
entre os vínculos acumulados e que o agente havia efetivamente exercido as funções abrangidas pelos 
dois cargos públicos. Decidiu-se que, ainda que demonstrado o atendimento do requisito da 
compatibilidade de horários, a situação versada nos autos não se amoldaria a nenhum dos permissivos 
de acumulação de cargos públicos previstos na Constituição Federal. Ademais, manteve-se a 
penalidade aplicada ao gestor, uma vez que, apesar de não persistir a situação de acumulação ilícita de 
cargos, em razão da exoneração do servidor de um dos cargos que ocupava, não fora desconstituída a 
irregularidade consistente na acumulação ilícita durante o período de janeiro de 2013 a outubro de 
2015. Nesse pórtico, o Relator consignou que entender de modo diverso afastaria a eficácia da norma, 
pois significaria admitir que o agente não seria punido se a situação fosse sanada antes da sua 
condenação, além de que a Lei Orgânica perderia seu caráter pedagógico e preventivo, pois o 
responsável passaria a atuar sem risco de ser sancionado. Processo nº 016115/2014, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 1/2021, disponível em: Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

 

1.2.25 Representação. Ratificação de decisão monocrática. Medida Cautelar. Remuneração dos 
Vereadores. Lei Municipal específica que fixa e majora os subsídios dos agentes políticos  
com efeitos financeiros a partir de 01.01.2021. Intempestividade da edição da Lei questionada 
ante a inobservância do prazo do art. 21, II, da LRF, com redação dada pela LC 173/2020. 
Pandemia provocada pela COVID-19. Lei Complementar nº 173/2020. Pandemia provocada 
pela COVID-19. Lei Complementar nº 173/2020 e impossibilidade de aplicação de aumento 
de remuneração durante o exercício financeiro de 2021. Presença de fumaça do bom direito e 
do perigo da demora. A majoração dos subsídios dos vereadores não poderia ser aplicada 
sequer para 01.01.2022, devendo a remuneração permanecer inalterada durante toda a 
legislatura de 2021/2024. Edição da Lei Municipal após o prazo limite definido em lei. 
Entendimento consolidado na Súmula nº 32 do TCERN. Deferimento da sugestão cautelar. 
Imposição ao Presidente da Câmara dos Vereadores de se abster de promover a ordenação 
de qualquer despesa pública (pagamento) relacionamento aos subsídios majorados com 
fulcro na Lei Municipal questionada.  A 2ª Câmara ratificou decisão monocrática, a qual deferiu 
medida cautelar sugerida em sede de Representação pela Diretoria de Despesas de Pessoal (DDP), no 
sentido de que o Presidente da Câmara de Vereadores de Município se abstivesse de promover a 
ordenação de qualquer despesa pública (pagamento) relacionada a subsídios fixados mediante Lei 
Municipal específica. O Relator, em consonância com a Unidade Técnica e com o MPC, reconheceu 
a ocorrência de vícios de legalidade que comprometeriam a aplicação imediata da norma municipal, 
editada após a edição da LC nº 173, de 27 de maio de 2020, notadamente, por ter sido editada 
posteriormente ao limite temporal previsto no artigo 21, II, da LRF, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 173/2020, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 32 do TCE/RN. 
Assinalou-se que a majoração dos subsídios dos Vereadores não poderia ser aplicada sequer para 
01/01/2022, devendo a remuneração permanecer inalterada durante toda a legislatura de 2021/2024, 
tendo em vista a edição da Lei Municipal após o prazo limite definido em lei, e, em desacordo com o 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__TCE_RN.pdf
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entendimento sumulado da Corte. Consignou, o Douto Relator, sua parcial divergência com o 
entendimento que vem sendo defendido pelo Corpo Técnico e por alguns Membros do Ministério 
Público de Contas em processos similares, no sentido de que a LC 173/2020 não teria proibido a 
concessão de reajustes aos agentes políticos municipais durante o período de Pandemia, mas previu 
que os efeitos financeiros relativos à eventual majoração da remuneração só poderiam valer a partir 
de 01/01/2022, tendo permanecidos inalterados os demais dispositivos constitucionais e legais que 
precisam ser cumulativamente obedecidos para que seja possível a efetivação de aumentos de despesa 
com pessoal, na esteira do quanto decidido em outros processos similares no âmbito do Tribunal. 
Consignou-se que o exame da compatibilidade entre a referida Lei Municipal e a norma contida na LC 
173/2020, no que tange à fixação da remuneração de agentes políticos municipais, além da questão da 
limitação temporal da incidência dos efeitos financeiros da majoração remuneratória, deveria passar, 
necessariamente, pelo exame conjugado das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (arts. 
19, III, e 20, III, “a”, §2º, II, “d”, e 22, parágrafo único), que, a despeito da situação de pandemia 
enfrentada, se mantém hígida desde 2000, bem assim teria que observar os limites impostos na 
Constituição Federal, a teor do previsto nos art. 29, incisos VI e VII e art. 29- A, caput, e §1º. 
Ressaltou-se, também, que a Lei Municipal deveria atender ao disposto nos arts. 16 e 17 da LRF. 
Verificou-se presença da fumaça do bom direito, quanto aos vícios antes explanados, que 
comprometeriam a aplicação da norma municipal, publicada em 10 de agosto de 2020, já no contexto 
da pandemia da Covid19, e após decretado o estado de calamidade pública. Quanto ao periculum in 
mora, aduziu o Conselheiro-Substituto Relator que se valendo o gestor das normas impugnadas para 
fins de justificar o pagamento dos subsídios majorados já no exercício de 2021, haveria grave risco de 
dano ao erário, porquanto se tratava de despesa pública com pessoal nula de pleno direito, pelo 
desrespeito ao disposto no artigo 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a redação dada pela 
Lei Complementar nº 173/2020, e ao entendimento consolidado na Súmula nº 32, do TCE/RN, além 
da violação à Lei Complementar Federal nº 173/2020 e aos dispositivos já referenciados da LRF. O 
Colegiado da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, pela ratificação da decisão monocrática 
proferida, no sentido de que o Presidente da Câmara de Vereadores do Município jurisdicionado, que 
estivesse no exercício do respectivos mandato, se abstivesse de promover a ordenação de qualquer 
despesa pública (pagamento) relacionadas aos subsídios majorados com fulcro na Lei Municipal 
questionada, até decisão final de mérito pela Egrégia Corte de Contas, fixando-se multa cominatória 
diária, no caso de descumprimento da ordem de abstenção, a contar da intimação da medida cautelar, 
nos termos do artigo 110, da LC nº 464 c.c o art. 326 do Regimento Interno, a ser infligida em caráter 
pessoal às respectivas autoridades, devendo o gestor juntar aos autos, no prazo de 10 dias após o 
pagamento, a folha relativa à remuneração dos vereadores do mês de janeiro, de modo a viabilizar a 
comprovação do cumprimento da medida cautelar deferida. Processo nº 3814/2020 – TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 1/2021, disponível em: 
Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

 

1.2.26 Servidor Público. Devolução de valores percebidos. Artigo 46, caput, da Lei nº 8.112/1990. 
Revisão da tese definida no Tema repetitivo 531/STJ. Ausência de alcance nos casos de 
pagamento indevido decorrente de erro de cálculo ou operacional da administração pública. 
Possibilidade de devolução. Salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Tema 1009. Os 
pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de 
cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__TCE_RN.pdf
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sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova 
sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento 
indevido. A controvérsia consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente 
aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, 
de boa-fé, a restituir ao erário a quantia recebida a maior. No julgamento do Recurso Especial 
Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública 
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se 
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra 
desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - 
AGU. Assim, acerca da impossibilidade de devolução ao erário de valores recebidos indevidamente 
por servidor público, de boa-fé, em decorrência de equívoco na interpretação de lei pela Administração 
Pública, constata-se que o tema está pacificado. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a 
possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente 
válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente 
em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos 
indevidamente sejam devolvidos ao erário. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de 
lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu 
o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na 
hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido 
tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir 
comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública. 
Impossibilitar a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro perceptível da Administração 
Pública, sem a análise do caso concreto da boa-fé objetiva, permitiria o enriquecimento sem causa por 
parte do servidor, em flagrante violação do artigo 884 do Código Civil. Por tudo isso, não há que se 
confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo àquele não se estende o 
entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé 
objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente 
decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. REsp 1.769.306/AL, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 688, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

1.2.27 Pessoal. Remuneração. Gratificação de raios X. Adicional de Insalubridade. Acumulação. 
Vedação. Consulta. É vedada a percepção cumulativa da gratificação por trabalho com raios X com 
o adicional de insalubridade, por contrariar o disposto art. 68, § 1º, da Lei 8.112/1990. Acórdão nº 
424/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 346, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Os órgãos e entidades vinculados aos entes afetados pela calamidade pública decorrente da 
pandemia da COVID-19 até 31 de dezembro de 2021, poderão realizar concurso público para 
o provimento dos cargos efetivos e empregos públicos que não impliquem em aumento de 
global de despesa com pessoal. Consulta. Lei Complementar nº 173. Pandemia. Concurso Público. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Admissão e Contratação de Pessoal. Planejamento. Possibilidade.  1) Os órgãos e entidades vinculados 
aos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, até 31 de dezembro 
de 2021, poderão realizar concurso público para: a) o provimento dos cargos efetivos e empregos 
públicos que não impliquem aumento global de despesas com pessoal; b) reposição dos cargos efetivos 
e empregos públicos, devendo o gestor motivar adequadamente o ato administrativo, demonstrando 
sua congruência com planejamento administrativo voltado à adoção da medida; c) o provimento dos 
cargos efetivos e empregos públicos diante de necessidade urgente e devidamente comprovada, 
independentemente de resultar aumento de despesas com pessoal, sem prejuízo das contratações 
temporárias até a conclusão do certame.2) Os órgãos e entidades vinculados aos entes afetados pela 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, até 31 de dezembro de 2021 poderão admitir 
ou contratar pessoal para: a) prover os cargos, empregos e funções criados com base no permissivo 
contido no inciso II do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020; b) prover as reposições de cargos 
de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa; c) prover as 
reposições de cargos efetivos e vitalícios ou de empregos públicos, independentemente do período 
em que se deu a vacância; d) dar provimento originário a cargo público, devendo o gestor motivar 
adequadamente o ato de nomeação, em especial com a demonstração de sua congruência com a 
responsabilidade fiscal e o planejamento administrativo voltado à adoção da medida; e) dar 
provimento aos cargos efetivos e empregos públicos diante de necessidade urgente e devidamente 
comprovada, independentemente de resultar aumento de despesa, ainda que tais contratações não se 
caracterizem como essencialmente temporárias; f) prover as necessidades temporárias de que trata o 
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal; g) prover os cargos temporários para prestação 
de serviço militar;h) promover a admissão de alunos de órgãos de formação de militares. 3) Os atos 
de admissão de pessoal deverão observar os demais balizamentos da própria Lei Complementar nº 
173/2020, da Lei Complementar nº 101/00, e da legislação eleitoral (em especial, o, inciso V, art. 73 
da Lei nº 9.504/97) e a Administração Pública deverá ainda avaliar a conveniência de realização das 
provas de concurso público durante a pandemia da Covid-19, bem como definir as cautelas sanitárias 
necessárias. Processo nº 1092248, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.3.2 Cargo em Comissão. Burla ao Concurso Público. Violação de Princípios. A criação 
indiscriminada de cargos em comissão, muitos dos quais para funções distantes das preceituadas na 
CRFB/1988, ofende diametralmente o preceito constitucional do concurso público, na medida em 
que coloca em segundo plano o que seria a regra. Neste contexto, verifica-se que a manutenção da 
elevada desproporção existente entre cargos efetivos e comissionados configura violação aos 
princípios da razoabilidade, da moralidade e da exigência de concurso público, podendo implicar, 
inclusive, a aplicação de sanções aos responsáveis. Processo nº 210.387-5/14, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 
(tcerj.tc.br) 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art73
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092248
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Responsabilidade. SUS. Débito. Ressarcimento. Dispensa. Fundo Municipal de Saúde. 

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 nº 1144/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível 

em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.2 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Omissão do dever de prestar contas. Gestor sucessor. 

A condenação em débito do prefeito sucessor, com a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos por ele geridos, não impede a 

imputação, concomitantemente, da multa estabelecida no art. 58, inciso II, da mesma lei, para punir 

sua conduta omissa em prestar contas dos recursos geridos por seu antecessor. Acórdão nº 1659/2021, 

Acórdão nº 1144/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.3 Responsabilidade. Convênio. Entidade de direito privado. Transferências voluntárias. 

Débito. Solidariedade. Contrapartida. A pessoa jurídica de direito privado destinatária de 

transferências voluntárias de recursos federais responde solidariamente com seus administradores 

pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos (Súmula TCU 286). Entretanto, no que 

se refere à responsabilização quanto ao dano relativo à contrapartida, não havendo indícios de 

locupletamento pelo administrador, o débito deve ser imputado apenas à entidade de direito privado. 

Acórdão nº 1668/2021, Acórdão nº 1144/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, 

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.4 Responsabilidade. Convênio. Desvio de finalidade. Decisão judicial. Dívida. Pagamento.  O 

bloqueio judicial de recursos de convênio para pagamento de dívidas alheias ao objeto pactuado 

configura débito decorrente de desvio de finalidade e, portanto, não afasta a responsabilidade de o 

ente beneficiado restituir os respectivos valores aos cofres do concedente. Acórdão nº 1669/2021, 

Acórdão nº 1144/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm
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/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25753C20F0157679AA5617071&inline=1
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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1.4.5 É indevida a dedução do valor da contribuição do Município ao FUNDEB da base de cálculo 

do duodécimo repassado à Câmara Municipal. Tratam os autos de representação formulada por 

Presidente de Câmara Municipal, sob a alegação de que o Chefe do Poder Executivo estaria realizando 

repasse à Casa Legislativa em valor inferior ao disposto na Constituição da República, tendo em vista 

que a Prefeitura exclui da base de cálculo das transferências para a Câmara Municipal as receitas 

provenientes da contribuição do Município ao FUNDEB, em desconformidade com as decisões deste 

Tribunal, a exemplo daquelas proferidas na Representação n. 1066488 e na Consulta n. 837614. Ab 

initio, o Relator, Conselheiro Substituto Hamilton Coelho destacou que, na Constituição da República, 

adotou-se o princípio da separação e harmonia entre os poderes, assegurando-lhes autonomia 

administrativa e financeira, ficando a cargo do Poder Executivo a transferência dos recursos devidos 

aos demais Poderes, nos termos estabelecidos nas respectivas leis orçamentárias, sendo-lhe vedado 

deixar de efetuar os repasses na sua integralidade, sob pena de cometimento, pelo gestor, de crime de 

responsabilidade. Sendo assim, as verbas previstas no art. 29-A da Constituição devem ser 

necessariamente transferidas ao Poder Legislativo Municipal, tendo em vista a essencialidade de suas 

atribuições na estrutura da República, sob pena de violação a direito líquido e certo das Câmaras 

Municipais, acarretando prejuízos consideráveis, de difícil reversão, conforme esclarecido no acórdão 

proferido na Representação n. 1047798, de relatoria do Conselheiro Wanderley Ávila. No referido art. 

29-A, o legislador constituinte estipulou os limites à despesa do Poder Legislativo Municipal e 

determinou a adoção, como base de cálculo, do “somatório da receita tributária e das transferências 

previstas no § 5º do art. 153e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior”. Vale 

destacar que o constituinte derivado, ao determinar a base de cálculo para os repasses, se referiu à 

“receita tributária” e não mencionou dedução de qualquer parcela. Nesse sentido, o Relator asseverou 

que a definição da base de cálculo para fins de fixação do montante a ser repassado às Câmaras 

Municipais não deve se pautar pela definição de Receita Corrente Líquida, consagrada na Lei 

Complementar n. 101/2000, o que resultaria na diminuição das transferências constitucionais e legais 

e implicaria desvirtuamento da mens legis. Assim, a orientação consagrada nesta Corte de Contas é no 

sentido de que o valor correspondente à contribuição do Município ao FUNDEB compõe a base de 

cálculo dos recursos repassados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, parcela que não se 

confunde com os recursos oriundos da União e dos Estados repassados ao FUNDEB, que não 

integram a base de cálculo a que se refere o art. 29-A da CR, conforme disposto na Decisão Normativa 

n. 06/2012 deste Tribunal e nos pareceres emitidos nas Consultas 

n. 837614, 838450, 876036, 859122 e 862565. Isso posto, encontra-se assentada, definitivamente, a 

distinção entre: 1) os recursos que o município transfere para contribuir com o FUNDEB, 

provenientes de sua arrecadação ordinária, os quais integram a base de cálculo para fins de repasse ao 

Legislativo; e 2) o total de recursos que, posteriormente, será disponibilizado ao ente local por meio 

do FUNDEB, montante calculado em razão do número de alunos a cada ano, a ser utilizado para 

financiar a educação básica. É dizer que o dinheiro direcionado, via FUNDEB, aos serviços municipais 

de ensino tem destino certo, não constitui receita do ente local e nem, portanto, base de cálculo de 

repasse ao Legislativo. Nesse diapasão, a relatoria destacou que, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 985499, o Supremo Tribunal Federal fixou, de maneira definitiva, a interpretação 

do Poder Judiciário acerca da matéria, em consonância àquela já consolidada nesta Corte de Contas. 

Assim, a exclusão dos recursos destinados ao FUNDEB pelo Município da base de cálculo do repasse 

duodecimal, além de configurar afronta a normativos, à jurisprudência da Suprema Corte do País e 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066488
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/837614
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047798
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art153
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/DecisaoNormativa/2012/DN005-12.pdf
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/DecisaoNormativa/2012/DN005-12.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/837614
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838450
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/876036
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/859122
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862565
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deste Tribunal, e à legislação de regência, poderia acarretar danos irreparáveis ao Legislativo Municipal, 

razão pela qual o Relator se manifestou pela procedência da representação para determinar ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal que cumpra o disposto na Decisão Normativa n. 06/2012 e na 

Consulta n. 837614 deste Tribunal, abstendo-se de promover descontos fundamentados na decisão 

do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança n. 44.795, reformada 

recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 985499, 

sob pena de aplicação da multa prevista no art. 85, inciso III, da Lei Complementar n. 102/2008. 

Diante da especificidade do tema e da existência de relevante divergência jurisprudencial ao tempo 

dos fatos, a relatoria deixou de propor a aplicação de multa pelos repasses a menor promovidos 

anteriormente a esta decisão. A proposta de voto do Relator foi aprovada, por unanimidade. Processo 

n. 1072609, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.6 Despesa. Restos a pagar. Frustração de repasses. Disponibilidade de caixa. Análise das fontes 

de recursos. Controle por fonte/destinação. A fim de se evitar que ao final do exercício financeiro, 

em razão da frustração dos repasses de recursos conveniados, constitucionais ou legais, as obrigações 

contraídas pelo Poder Executivo Municipal sejam inscritas em restos a pagar processados e/ou não 

processados, sem saldos financeiros disponíveis para custeá-los, deve-se, ao promover o empenho das 

despesas respectivas, proceder à verificação da existência de disponibilidade financeira em caixa. 2. A 

apuração da existência ou de disponibilidade de caixa para fazer frente aos restos a pagar processados 

e não processados, inscritos no final do exercício financeiro, deve se dar mediante análise das fontes 

de recursos em que ocorreram as respectivas inscrições, evidenciando o mecanismo obrigatório de 

fonte/destinação de recursos (art. 8º, parágrafo único, c/c art. 50, inciso I, da LRF). 3. O controle das 

disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do 

orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos 

orçamentários. Parecer Prévio nº 28/2020, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 70, disponível 

em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

1.4.7 Prestação de Contas. Tomada de Contas Especial. Transcurso de lapso temporal 

significativo. Contas iliquidáveis. O “transcurso de lapso temporal significativo” para instauração 

de Tomada de Contas Especial pela Administração Pública, por circunstância alheia ao beneficiário 

de recursos públicos, pode ensejar a conclusão pelo julgamento de contas iliquidáveis (art. 190, § 1º, 

Regimento Interno do TCE/MT), nos casos em que se constatar prejuízo à defesa. 2. Para definir o 

que seja “transcurso de tempo considerável ou significativo”, devem ser observadas as circunstâncias 

do caso concreto, notadamente quanto às peculiaridades probatórias ligadas à atividade para a qual 

houve repasse de recursos públicos. Acórdão nº 620/20, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 

70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/DecisaoNormativa/2012/DN005-12.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/837614
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753679483
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/LegislacaoEstadual/LEI%20COMPLEMENTAR%20102,%20DE%2017-01-2008.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1072609
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
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1.4.8 Controle Externo. Fiscalização. Obras e Serviços de Engenharia. Superfaturamento. Método 

de limitação de preço global. A constatação de dano ao erário em obras públicas deve ser realizada 

em conformidade com o método da limitação do preço global (MLPG), segundo o qual devem ser 

compensados os itens pagos a maior com os itens pagos a menor com o objetivo de avaliar se a 

divergência é ou não prejudicial ao erário. Acórdão TC – 87/2021, Informativo de Jurisprudência do 

TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.4.9 Responsabilidade. LNDB. Erro grosseiro. Ressarcimento ao erário. A análise da conduta do 

gestor sob o prisma do art. 28 da LINDB, a fim de aferir se atuou com dolo ou culpa grave, somente 

tem relevância no que concerne à aplicação de sanções pelo TCEES e não no que diz respeito à 

condenação ao ressarcimento. Acórdão TC – 1630/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES 

nº 109, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.4.10 Responsabilidade. Sanção. Princípio do Non Bis in Idem. Culpabilidade. A aplicação de sanção 

ao gestor deve observar o princípio do non bis in idem, que veda a imposição de mais de uma sanção 

em decorrência de uma mesma irregularidade, ainda que averiguada em processos distintos. A sanção 

deve guardar proporção com o grau de culpabilidade do responsável, aferindo-se equilibradamente a 

reprovabilidade de sua conduta e o reflexo desta avaliação em seu apenamento. Decisão TC – 

117/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-

Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.4.11 O reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar 

nº 101/2020, não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita em manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Consulta. Estado de Calamidade Pública. Art. 65, LRF. Percentual 

Constitucional. Mínimo. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Dispensa. Impossibilidade. O 

reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101/00, não 

dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino, 

fixado no art. 212 da Constituição da República. Processo nº 1092562, Informativo de Jurisprudência 

do TCEMG nº 225, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.12 Responsabilidade. Convênio. Débito. Ressarcimento. Município. Prefeito. Quitação. A 

quitação de débito de responsabilidade do prefeito pelo município elide a dívida, mas não impede o 

julgamento pela irregularidade das contas do gestor, com aplicação de multa, sem prejuízo de ciência 

ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis em face do ressarcimento da dívida com 

recursos municipais. Acórdão nº 1695/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: 

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art212
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092562
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/
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1.4.13 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Omissão do dever de prestar 

contas. Dosimetria. Existe correlação entre as condutas de não cumprimento do prazo estipulado 

para prestação de contas e de omissão na prestação de contas, o que enseja, na ocorrência das duas 

irregularidades, a aplicação exclusiva da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, absorvendo-se em sua 

dosimetria a multa adicional que caberia aplicar com base no art. 58, da mesma lei. Acórdão nº 

1738/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal 

TCU 

 

1.4.14 Aquisição de veículos usados para posterior revenda. Transferência de propriedade para a 

revendedora. Expedição de novo certificado de registro de veículos. Art. 23, I, do Código de 

Trânsito Brasileiro. Obrigatoriedade. A transferência de propriedade de veículo automotor usado 

implica, obrigatoriamente, a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, ainda 

quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda. Da leitura do art. 123, I, do Código de 

Trânsito Brasileiro, depreende-se que a transferência de titularidade do veículo, por si só, acarreta na 

necessária e obrigatória expedição de novo Certificado de Registro do Veículo - CRV. No caso, o 

impetrante sustentou que o referido art. 123, I, não poderia ensejar dois tratamentos distintos, a saber: 

montadoras e concessionárias de veículos novos, mesmo sendo, em tese, proprietárias de tais bens, 

estariam dispensadas de seu registro junto ao DETRAN, ao passo que, na revenda de veículos usados, 

as empresas desse ramo de negócios, ao adquirí-los, mesmo por período transitório, teriam de se 

submeter à exigência de um novo CRV. Entretanto, trata-se a discussão sobre apenas aquelas situações 

que envolvam a expedição de novo CRV de veículos usados, que tenham sido adquiridos para revenda 

e que, presume-se, já possuíam CRV em nome do anterior proprietário (alienante). Em relação a essa 

específica modalidade negocial (revenda de veículos usados), não há negar, o art. 123, I, do CTB impõe 

a expedição de novo CRV, em vista da desenganada transferência da propriedade do veículo. REsp nº 

1.426.799/SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 687, disponível em: STJ - Informativo de 

Jurisprudência 

 

1.4.15 Gestão administrativa. Administração Federal. Honorários advocatícios. Sucumbência. 

Princípio da publicidade. Acesso à informação. Advogado Público. CCHA. É permitido à 

União e aos entes da Administração Indireta Federal praticar atos processuais para assegurar a fixação 

dos honorários de sucumbência (Lei 13.327/2016) em valores razoáveis, com o objetivo de garantir a 

efetividade do modelo remuneratório baseado no estímulo à eficiência dos servidores que atuam no 

patrocínio de seus interesses jurídicos. Acórdão nº 307/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.16 Gestão administrativa. Administração Federal. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. 

Direito Público. Advogado público. CCHA. As informações referentes aos repasses e arrecadações 

de valores de honorários de sucumbência geridos pelo Conselho Curador dos Honorários 

Advocatícios (CCHA), nos termos da Lei 13.327/2016, devem ser disponibilizadas no Portal da 

Transparência e nos sítios da AGU e do CCHA na internet, de forma detalhada e atualizada conforme 

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/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
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os requisitos do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Acórdão nº 307/2021, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.17 Consulta. Desapropriação. Relação de parentesco. Possibilidade. O TCE/SC respondeu 

Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Leoberto Leal sobre desapropriação: “Desapropriação 

é a forma de aquisição de bem, fundamentada no interesse público, em regime de excepcionalidade 

ao direito de propriedade, inscrito no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Em face da 

supremacia do interesse público, não é ilegal, de per si, a relação de parentesco entre o proprietário do 

imóvel expropriado e o agente político, desde que escorreitamente comprovada a necessidade pública, 

utilidade pública ou interesse social, conforme o caso, a bem da coletividade, e atendidos os requisitos 

procedimentais, nos termos da legislação de regência da matéria”. Trata-se de Consulta formulada 

com base no seguinte questionamento: “Pode o Município adquirir, por desapropriação, área urbana 

de terras cujo proprietário de fato é parente, em segundo grau, na linha colateral (irmão) do chefe do 

Poder Executivo?”  Para o Relator, “a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o 

Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública 

ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por 

justa indenização. Dessa forma, entende-se que a desapropriação só pode ser realizada se houver o 

interesse público e, por isso dizer, respeito aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do 

interesse público.  “O princípio da supremacia do interesse público coloca a Administração Pública 

em um patamar superior aos particulares. Não raro ocorrer a colisão entre o interesse particular e o 

público, devendo, via de regra, prevalecer a vontade do Estado. Trata-se de uma prerrogativa da 

sociedade que deve ter seus interesses protegidos”, complementou. Quanto à indisponibilidade do 

interesse público, o Relator observou “que a Administração pública não pode dispor desse interesse 

geral nem renunciar a poderes que a lei lhe deu para tal tutela, mesmo porque ela não é titular do 

interesse público, cujo titular é o Estado”. Assim sendo, concluiu que “não há restrição para a 

desapropriação de um bem pelo fato de haver relação de parentesco entre o proprietário e o agente 

político, desde que, conforme mencionado alhures, haja a imperiosa obediência de todos os requisitos 

procedimentais e regras constitucionais e infraconstitucionais”. @CON-20/00527641, Informativo de 

Jurisprudência do TCESC nº 81, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.18 Consulta. Consórcio Intermunicipal de Saúde. Transporte sanitário eletivo. 

Compartilhamento. Possibilidade. O TCE/SC respondeu Consulta acerca da legalidade de 

compartilhamento de transporte de pacientes entre municípios em Consórcios Intermunicipais de 

Saúde com o seguinte entendimento: “Considerando os benefícios do cooperativismo, as disposições 

do art. 18 da Constituição Federal, da Lei federal n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), da Lei federal 

n. 8.142/1990 e da Resolução n. 13/2017 do Ministério da Saúde, é possível o compartilhamento do 

transporte sanitário eletivo em favor dos usuários pertencentes aos municípios integrantes de 

consórcio intermunicipal de saúde”.  “Para viabilizar a operacionalização deste serviço são necessárias: 

1. A ratificação legal por cada município consorciado da forma de prestação deste serviço, nos termos 

acordados no âmbito do consórcio intermunicipal de saúde, bem como a promoção de outras 

adequações normativas que se fizerem necessárias. 2. A regulamentação da prestação do serviço de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000527641
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1972&op=doc


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 53 de 95 

transporte sanitário eletivo pelo citado consórcio intermunicipal, através de instrumento próprio, de 

modo a: a) explicitar as formas de cooperação e organização dos municípios beneficiados, com clara 

identificação dos papéis e responsabilidade dos entes públicos envolvidos; b) constar do plano de 

saúde, na programação anual e no planejamento integrado dos municípios consorciados; c) considerar 

as necessidades e especificidades territoriais, conforme pactuação das respectivas comissões de 

Intergestores Bipartite; d) estabelecer a utilização de veículos conforme especificado no SIGEM, com 

definição de rotas, estudos de fluxos e modelos de gestão da frota, com controle dos custos, dos 

planos de manutenção e do pessoal envolvido; e) estabelecer o sistema de monitoramento do serviço, 

com definição de regras e fiscalização constante e periódica do Poder Público; f) definir as formas de 

financiamento para os investimentos de capital e custeio, necessários para garantir a sustentabilidade 

do serviço, o pleno atendimento dos munícipes e a correta aplicação dos recursos públicos”, 

complementou. Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CISAMARP com a apresentação do seguinte questionamento: 

É possível aos Municípios Consorciados do CISAMARP, respeitada a Portaria 13/2017 do Ministério 

da Saúde, compartilhar o Transporte Sanitário Eletivo em favor dos usuários dos Municípios 

Consorciados, indistintamente do município consorciado de origem? O Relator destacou que não 

existem prejulgados que tratem especificamente do tema indagado, mas elencou alguns 

pronunciamentos que tangenciam o questionamento do consulente, quais sejam: 

Prejulgados 1938, 1776, 1626 e 737.  O Relator constatou que a finalidade do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe, evidenciada no art. 6º, VII, do seu Estatuto, 

permite a atuação do CISAMARP no desenvolvimento e execução dos serviços de interesse dos 

municípios consorciados. Além disso, afirmou que o consulente deve atentar aos prejulgados deste 

Tribunal que, a despeito de não tratarem especificamente da matéria consultada, contêm orientações 

que podem ser úteis no enfrentamento da situação trazida aos autos. Ao final, concluiu pela 

possibilidade do compartilhamento do transporte sanitário eletivo em favor dos usuários dos 

municípios consorciados, com a regulamentação pelo consórcio intermunicipal de saúde da forma de 

prestação do mencionado serviço, para estabelecer os critérios e outras especificidades à sua 

operacionalização, e a necessária ratificação, mediante lei, por cada ente municipal consorciado, o qual 

poderá promover outras adequações normativas, porventura necessárias, para viabilizar a execução do 

serviço. @CON-20/00652110, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 81, disponível em: 

Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.19  Administrador Público. Desídia Administrativa. Erro Grosseiro. O zelo, a diligência e o bom 

desempenho são comportamentos que normalmente se esperam do “administrador médio”. A falta 

desses requisitos, ao configurar a desídia administrativa, redunda, ainda, em erro grosseiro, segundo 

interpretação razoavelmente ponderada. Processo nº 102.215-1/15, Boletim de Jurisprudência do 

TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.4.20 Ordem Cronológica. Isonomia. Violação. Grave infração. Dano ao erário. Transparência. A 

inobservância da ordem cronológica de pagamento, na forma preconizada no art. 5º da Lei Federal nº 

8.666/93, traz como consequência violação à isonomia entre os credores do erário, desprestígio da 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1938
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=1626
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=737
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000652110
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1966&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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transparência como princípio estruturante da gestão pública e incremento no valor das presentes e 

futuras contratações a serem realizadas pela Municipalidade, amoldando-se a sua conduta a ato 

praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos do inciso II, do artigo 63, da Lei Complementar 

nº 63/90. Processo nº 223.050-5/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: 

Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.4.21 Transporte de passageiros. Serviço Público. Prestação de serviços. Concessão de serviço 

público. Permissão de uso. Opção do gestor. Na prestação do serviço público local de transporte 

coletivo de passageiros, o gestor municipal poderá optar pelo oferecimento da utilidade 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 –, ou 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 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 238.531-6/18, Boletim de 

Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 

(tcerj.tc.br) 

 

1.4.22 Prestação de Contas. Extrapolação do Percentual Limite de 2% com gastos e despesas 
administrativas e ausência de notas explicativas. Regularidade com ressalvas das contas. 
Multa. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia julgou regulares com ressalvas as contas do 
Instituto de Previdência do Município de Monte Negro, referente ao exercício de 2017, em razão do 
pagamento de despesas administrativas acima do percentual legal e pela ausência de demonstrações 
contábeis, que atestassem o controle dos bens públicos e a obediência às normas de transparência. O 
corpo técnico considerou desnecessário o chamamento dos responsáveis para o contraditório, tendo 
em vista a natureza formal das irregularidades, implicando apenas em ressalva no julgamento dos 
autos, conforme dispõe a Súmula n. 17/TCE-RO. Diante disso, o Tribunal decidiu manter a 
impropriedade para ressalvar o julgamento, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da atuação 
desta Corte, no sentido de que as impropriedades não tornem a ocorrer, com fundamento no art. 18 
da Lei Complementar n. 154/96 e art. 24, parágrafo único, do Regimento Interno, imputando, apenas, 
sanção pecuniária de multa ao Chefe do Executivo Municipal. Processo nº 01292/18-TCERO, 
Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 21/21, disponível em: Informativo de jurisprudência | 
TCE-RO | Página: 20254 

 

1.4.23 Verificação – Transparência da gestão fiscal dos Municípios Goianos em resposta à pandemia 
do 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 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
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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 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, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

1.4.24 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 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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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, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

1.4.25 Controle Externo. Contas Anuais de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Exercício de 2015. Ausência de previsão e de arrecadação da COSIP. Superestimativa da 
Receita Orçamentária. Sonegação de documentos exigidos pela Res. Nº 04/2013-TC. Parecer 
Prévio favorável à aprovação com ressalvas das contas. Expedição de Recomendações. Os 
autos versaram sobre as Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo da unidade jurisdicionada, 
atinentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade da então Prefeita Municipal. No bojo 
dos autos, não vislumbrou o Relator pertinência na imputação de ausência de previsão e arrecadação 
da Contribuição de Melhoria, visto se tratar de tributo vinculado à situação específica de realização de 
obra pública, conforme se extrai do artigo 145, III, da Constituição Federal, notadamente em razão 
de não constar dos autos evidências de realização de obras públicas. Ressaltou-se que tal 
posicionamento já teria sido adotado pela Segunda Câmara de Contas, no Processo n° 6594/2015 
(Acórdão n° 161/2020) e, nessa mesma linha, decidira o Tribunal Pleno, no Processo n° 12535/2015 
(Acórdão n° 40/2020-TC), ao reconhecer que a ausência de previsão orçamentária da Contribuição 
de Melhoria não ensejaria a emissão de Parecer Prévio desfavorável. Para o Relator, contudo, tal sorte 
não assistiria à Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP), cuja 
previsão/arrecadação deveria estar contemplada, visto que a sua realização decorreria da prestação do 
serviço de iluminação pública (art. 149-A da CF), que, presumidamente, nos tempos atuais, seria 
ofertado por todo ente municipal. Quanto à deficiência na arrecadação do IPTU, ISS e taxas 
municipais, nos autos, o Corpo Técnico da DAM consignara que foram realizados 16,51%, 49,72% e 
7,10% dos valores previstos na LOA, respectivamente, tendo o Relatório de Auditoria, por sua vez, 
apontado superestimativa das receitas orçamentárias. Nessa toada, observou o Relator que a receita 
para o exercício de 2015 teria sido estimada sem considerar aquela efetivamente arrecadada nos 
exercícios anteriores, com significativa disparidade de valores. Assim, destacou que haveria o 
descumprimento das diretrizes de planejamento orçamentário, notadamente da norma insculpida no 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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art. 12, da LRF, e que, como a LOA de 2015 teria sido elaborada em 2014, quando a prefeita já estava 
à frente da Municipalidade, tal constatação deveria impactar na avaliação das Contas de Governo. 
Apontou-se, ainda, nos autos, a ausência de envio de alguns documentos exigidos pela Resolução nº 
04/2013-TCE: a) Notas Explicativas às demonstrações contábeis, imprescindíveis no contexto da 
contabilidade aplicada ao setor público; b) Relação de bens públicos alienados e baixados, assim como 
dos incorporados ao patrimônio municipal, no decorrer do exercício financeiro; c) Relação das 
transferências e convênios nas funções Educação e Saúde; d) Discriminação dos responsáveis por 
adiantamentos, bens ou valores da administração; e) Relação de amortização de dívida fundada; e f) 
Inventário dos bens patrimoniais. Dessa forma, entendeu o Conselheiro Relator que, não havendo 
nos autos a indicação de qualquer circunstância prática que possa ter limitado ou condicionado a ação 
da gestora (art. 22, §1º, da LINDB), a impropriedades reconhecidas no Voto em questão deveriam ser 
consideradas na emissão do Parecer Prévio. Assim sendo, entendeu pela emissão de Parecer Prévio 
favorável à aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal jurisdicionada, relativas ao 
ano de 2015, assim como pela recomendação ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal para que 
adotasse as medidas necessárias à: b.1) melhoria da qualidade das informações contábeis e b.1) 
observância do artigo 12 da LRF na elaboração das leis orçamentárias, e, também, por recomendar ao 
atual Chefe do Poder Legislativo Municipal que, na elaboração das leis orçamentarias, observasse a 
norma insculpida no art. 12, da LRF. Por fim, nos termos do artigo 61, da LC nº 464/2012, em razão 
das impropriedades verificadas, determinou-se que, após o trânsito em julgado, fosse instaurado 
processo autônomo de apuração de responsabilidade, a ser providenciado pela Diretoria de 
Administração Municipal. Processo nº 9680/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN 
nº 1/2021, disponível em: Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

 

1.4.26 A utilização de 70% do valor de depósitos para pagamento de despesas orçamentárias, 

prevista pelo Decreto nº 41.832/2016, não abrange as garantias prestadas em dinheiro 
decorrentes de contratos administrativos. Em sede de auditoria dos demonstrativos previstos 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, o corpo técnico afirmou que “o Decreto n.º 41.832/2016, alterado 
pelo Decreto n.º 42.220, de 8/9/2016, que dispõe sobre os depósitos administrativos tributários e não 
tributários, estabeleceu no art. 1º que esses depósitos poderão ser utilizados para pagamento de 
despesas orçamentárias no montante de 70% do valor atualizado, conforme estabelecido pela Lei 
Complementar n.º 151, de 05/08/2015”. No âmbito da fiscalização, a equipe de auditores verificou 
que a jurisdicionada estendera os procedimentos previstos na LC n.º 151/2015 às cauções contratuais 
recebidas para garantir a adequada execução de contratos de serviços, obras e compras por parte dos 
fornecedores, conforme disposto no art. 56, §1º, I, da Lei n.º 8.666/1993, que são registrados na conta 
contábil “Depósitos Administrativos Não Tributários”. No entanto, ressaltou que o art. 8º da LC n.º 
151/2015 faz referência exclusivamente a processos litigiosos, razão pela qual “a caução recebida não 
poderia estar abrangida pela Lei Complementar, haja vista não se tratar de lide e, sim, de um depósito 
administrativo que visa garantir a execução de um contrato. Portanto, a utilização de 70% dos 
depósitos provenientes de garantias contratuais não encontra amparo na norma federal que disciplina 
a matéria”. Dessa forma, o Relator, Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, ao acompanhar 
a unidade técnica, votou pela emissão de determinação para que “as disposições contidas no Decreto 
n.º 41.832/2016 se apliquem, somente, aos depósitos administrativos decorrentes de processos 
judiciais ou administrativos, e que as garantias prestadas em dinheiro decorrentes de contratos 
administrativos sejam mantidas em depósito, uma vez que a prática adotada pelo Município não 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__TCE_RN.pdf
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encontra amparo na Lei Complementar Federal n.º 151/2015”. O voto foi acompanhado de forma 
integral pelo Plenário. Processo nº 40/100049/2018, Boletim Jurisprudencial TCMRJ  nº 7, disponível 
em: e-TCMRJ - Portal do TCMRJ  

 

1.4.27 A alienação do fluxo futuro das receitas provenientes da participação assegurada pelo  § 1º do 
artigo 20 da CF/88 (royalities do petróleo) tem natureza de operação de crédito e, portanto, 
deve obedecer aos regramentos pertinentes da Lei de Reponsabilidade Fiscal e da Resolução 
nº 43/2001 do Senado Federal. Em sede de representação, esta Corte deliberou a respeito de 
licitação para a alienação de fluxo futuro de royalties do petróleo. O relator, Conselheiro-Substituto 
Dicler Forestieri Ferreira, em consonância com o corpo técnico e com a Procuradoria Especial, 
concluiu pela natureza de operação de crédito do ato. Ao discorrer sobre as diferenças entre alienação 
de ativos e operação de crédito, entendeu que “não é possível admitir como ‘alienação de ativo’ 
operação financeira cujo objeto não compõe o ativo. No mesmo sentido, não há que se admitir a 
cessão de um crédito que ainda não nasceu, dado que a relação jurídica obrigacional com a União 
ainda não existe”. Acrescentou que, “se houvesse realmente uma alienação de ativo, bastaria que o 
adquirente notificasse a União para receber os recursos diretamente (art. 290 do CC/02). Ademais, o 
comprador do ativo seria inteiramente legitimado para a prática de atos conservatórios do direito (art. 
293 do CC/02), tendo, inclusive, legitimidade para exercer eventual pretensão em juízo conta a União 
em caso de inadimplemento”. O relator esclareceu, ainda, que a essência da operação “revela que o 
que se pretende é a captação de um montante preestabelecido junto a um terceiro. Este, por sua vez, 
será remunerado (principal mais juros) através do recebimento de repasses provenientes de receitas 
futuras que, em face do disposto no §1º do art. 20 da CF, pertencerão ao Município apenas quando 
da ocorrência do fato gerador previsto em lei”. No que tange ao compromisso assumido pelo 
Município, enfatizou, a partir na análise da minuta contratual, que “(i) o Município assumirá o 
compromisso financeiro de repassar os valores ao suposto adquirente, até porque, como já visto, a 
titularidade da relação jurídica obrigacional não está sendo transmitida ao particular; e (ii) como 
exaustivamente demonstrado pela Procuradoria Especial, a possibilidade de não recebimento dos 
valores esperados pelo investidor é meramente teórica”. Quanto à modalidade licitatória elegida pela 
Administração, considerou inadequado o pregão, tendo em vista que “o caráter particular e 
infrequente do objeto licitado, que demanda tempo para formulação das propostas, é incompatível 
com a padronização e celeridade previstas na Lei 10.520/2002, sob pena de se violar gravemente o 
princípio da competitividade”. Por fim, salientou o relator que “a caracterização desta operação como 
operação de crédito não significa que ela é inerentemente ilegal. Há apenas a necessidade de obedecer 
aos regramentos pertinentes”. Nesse contexto, “destacam-se o art. 15, da Res. SF nº. 43/2001, que 
veda a operação pretendida pela Prefeitura no período de até 120 dias anteriores ao término do 
mandato e o art. 32, caput e §1º, inciso III, da LRF, que atribui ao Ministério da Fazenda a competência 
de verificar, previamente, o cumprimento dos limites e condições relativos à realização das operações 
de crédito”. Ainda, ressaltou a necessidade de “que a Prefeitura, conforme critérios próprios de 
oportunidade e conveniência, se abstenha de utilizar a modalidade licitatória pregão caso mantenha a 
modelagem atual desta operação de crédito”. No mais, destacou que, “caso o Poder Executivo queira 
proceder com a operação de crédito, é necessário que se busque, nos mesmos moldes da mensagem 
nº 104/2018, nova autorização legislativa específica, já que o art. 33-A, §4º, da Lei Municipal no 
3344/2001, é genérico e foi editado há aproximadamente dez anos”. Dessa forma, o Plenário, nos 
termos da proposta do Relator, considerou procedente a Representação e expediu determinação para 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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que a jurisdicionada “se abstenha de efetuar o Pregão Presencial PP/SMF n.º 01/2020, sem prejuízo 
da ciência de que, para realizar a operação pretendida, deverá se atentar para os normativos específicos 
relacionados às operações de crédito e para os títulos III e IV do presente Voto, além de atentar para 
a correta e verdadeira motivação do ato o qual poderá ter sua juridicidade analisada por esta Corte de 
Contas”. Processo nº 40/100879/2020, Boletim Jurisprudencial TCMRJ  nº 7, disponível em: e-
TCMRJ - Portal do TCMRJ  

 

1.4.28 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Avaliação. Recurso de Revisão. Admissibilidade. 
Cobrança executiva. A avaliação da prescrição, embora seja matéria de ordem pública, possível, 
portanto, de ocorrer mesmo quando não se conhece de recurso de revisão, somente deve ser efetuada 
caso ainda não tenham sido enviados ao órgão competente os elementos necessários ao início da fase 
de cobrança judicial, sujeita a outra jurisdição. Acórdão nº 420/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 396, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.29 Regime especial de pagamento de precatórios por estados devedores. Análise da 
constitucionalidade de normas que disciplinam o cumprimento de obrigações pecuniárias devidas 
pelas Fazendas públicas em virtude de condenação judicial. ADI 6556/MC R-Com,, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 1008, disponível em: Brasília, 11 de março de 2021 Nº 1008 (stf.jus.br) 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 Improbidade administrativa. Homologação judicial de acordo. Art. 17, § 1º, da Lei nº 
8.429/1992, com redação alterada pela Lei nº 13.964. Possibilidade. É possível acordo de não 
persecução cível no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal.  A Lei n. 
13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", alterou o § 1º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992, o qual 
passou a dispor que: § 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não 
persecução cível, nos termos desta Lei. A referida Lei também introduziu o § 10-A ao art. 17 da LIA, 
com a seguinte redação: Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer 
ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias. Com 
efeito, a aludida alteração trouxe a possibilidade de acordo de não persecução cível no âmbito da ação 
de improbidade administrativa. A Segunda Turma desta Corte, ao se pronunciar a respeito da delação 
premiada e do acordo de leniência, em sede de ação de improbidade administrativa, conferiu 
interpretação restritiva aos referidos institutos à esfera penal, nos termos do sobredito art. 17, § 1º, da 
LIA. Na oportunidade, o eminente Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, consignou 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), ainda que entenda oportuno o debate pelo Congresso Nacional 
sobre o referido dispositivo legal, a fim de analisar sua atualidade, pertinência e compatibilidade com 
normas sancionatórias que preveem a possibilidade de acordo de não-persecução penal." (REsp 
1.464.287/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2020.) A Primeira 
Turma desta Corte, em julgamento realizado em 03/05/2016, antes, portanto, da alteração do art. 17, 
§ 1º, da LIA, não conheceu do requerimento de homologação de acordo no âmbito de ação de 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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improbidade administrativa. Na ocasião, o eminente Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
ressalvou seu ponto de vista pela possibilidade de acordo, uma vez cumpridas pelas partes transigentes 
as obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta, não se justificando a protelação da homologação 
do acordo. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editou a Resolução n. 179, de 26 de 
julho de 2017, regulamentando o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/1985, para disciplinar, no âmbito do 
Ministério Público, a tomada do compromisso de ajustamento de conduta. Nessa linha, o Conselho 
Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (CSMPSP) editou a Resolução n. 1.193, de 11 
de março de 2020, a qual disciplina o acordo de não persecução cível no âmbito do MPSP, 
regulamentando o disposto no art. 17, § 1º, da LIA e no art. 7º, § 2º, da Resolução n. 179/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público. No caso, o recorrente foi condenado por dano ao erário 
pela prática de conduta ímproba na modalidade culposa do art. 10 da LIA, decorrente da condenação 
por danos morais sofrida, nos autos de ação de indenização, em razão de conduta omissiva 
consubstanciada pelo não cumprimento de ordem judicial para que fornecesse medicamento a 
paciente, que acabou vindo a óbito. Dessa forma, tendo em vista a homologação do acordo pelo 
Conselho Superior do MPSP, a conduta culposa praticada pelo recorrente, bem como a reparação do 
dano ao Município, além da manifestação favorável do Ministério Público Federal ao acordo, tem-se 
que a transação deve ser homologada. AREsp 1.314.581/SP, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 686, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

2.2 COVID-19 e atualização do plano nacional de imunização. Em juízo delibatório, observa-se que 
a pretensão de que sejam editados e publicados critérios e subcritérios de vacinação por classes e 
subclasses no Plano de Vacinação, assim como a ordem de preferência dentro de cada classe e 
subclasse, encontra arrimo nos princípios da publicidade e da eficiência que regem a Administração 
Pública (CF, art. 37, “caput”); no direito à informação que assiste aos cidadãos em geral (CF, art. 5º, 
XXXIII, e art. 37, § 2º, II); na obrigação da União de “planejar e promover a defesa permanente contra 
as calamidades públicas” (CF, art. 21, XVII); no dever incontornável cometido ao Estado de assegurar 
a inviolabilidade do direito à vida (CF, art. 5º, “caput”), traduzida por uma “existência digna” (CF, art. 
170, “caput”), e no direito à saúde. Este último “garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, art. 6º, “caput”, e art. 196, “caput”). O 
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que Administração Pública adote 
medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos essenciais, como é o 
caso da saúde (1). Consta da atualização do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 
a Covid-19 (2ª edição) — apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) — a indicação da população 
que será imunizada prioritariamente e a estimativa de doses necessárias, sem, no entanto, ser detalhado 
adequadamente qual a ordem de cada grupo, dentro de um universo de milhões de pessoas. Percebe-
se facilmente que, em razão dessa lacuna, o Poder Judiciário passará a ser acionado cada vez mais, 
ensejando a multiplicidade de decisões judiciais, o que provocará insegurança jurídica. Ademais, o 
perigo decorrente da ausência de discriminação categorizada dos primeiros brasileiros a serem 
vacinados é evidente, e compromete o dever constitucional da proteção da vida e da saúde. Ao que 
parece, faltaram parâmetros aptos a guiar os agentes públicos na difícil tarefa decisória diante da 
enorme demanda e da escassez de imunizantes. O direito à informação e o princípio da publicidade 
da Administração Pública constituem verdadeiros pilares sobre os quais se assenta a participação 
democrática dos cidadãos no controle daqueles que gerenciam o patrimônio comum do povo, com 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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destaque para a saúde coletiva, sobretudo em período de temor e escassez de vacinas. É preciso 
rememorar que decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente 
devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por 
organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas (2). Na situação em apreço, 
formulados três pedidos de tutela de urgência em arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, houve o deferimento de apenas um deles em decisão monocrática. Na ocasião, os demais 
pleitos de tutela provisória incidental foram indeferidos. Um por encontrar-se ultrapassado e o outro 
porque estará contemplado nas atualizações a serem enviadas mensalmente pela União. Nesse sentido, 
o Plenário referendou medida cautelar parcialmente deferida para determinar ao Governo Federal que 
divulgue, no prazo de cinco dias, com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência 
entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de 
precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19. ADPF 754 TPI, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1007, disponível em: Brasília, 22 a 26 de fevereiro de 2021 
Nº 1007 (stf.jus.br) 

 

2.3 Piso Nacional do Magistério da Educação Básica. É constitucional a norma federal que prevê de 
forma de atualização do piso nacional do magistério na educação básica. O mecanismo de atualização 
do piso nacional do magistério da educação básica, previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 
11.738/2008 (1), é compatível com a Constituição Federal (CF). A previsão de mecanismos de 
atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo 
Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional 
do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da CF 
(2). A Constituição impõe ao Poder Público a criação de diretrizes legais uniformes em matéria 
educacional, para que iguais condições de formação e desenvolvimento estejam à disposição de toda 
a população em idade escolar, independentemente do estado ou município, bem como para evitar que 
realidades socioeconômicas díspares criem distinções entre a formação elementar recebida. Não se 
constatam, ademais, violações aos princípios da separação dos Poderes e da legalidade, já que o piso 
salarial tem os critérios de cálculo de atualização estabelecidos pela Lei 11.738/2008, sendo fixado um 
valor mínimo que pode ser ampliado conforme a realidade de cada ente. Além disso, a lei prevê a 
complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade 
orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Não caracterizada, 
portanto, ingerência federal indevida nas finanças dos estados e nem violação aos princípios 
orçamentários. Não caracterizada, de igual modo, violação ao art. 37, XIII, da CF, pois, longe de ter 
criado uma “vinculação automática da remuneração dos servidores a um índice de aumento sobre o 
qual os Estados não têm ingerência”, a União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política 
pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios 
mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta 
de inconstitucionalidade. ADI 4848/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1007, disponível 
em: Brasília, 22 a 26 de fevereiro de 2021 Nº 1007 (stf.jus.br) 

 

2.4 COVID-19: plano de imunização estadual e requisição administrativa da União de bens 
empenhados. É incabível a requisição administrativa, pela União, de bens insumos contratados por 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram 
empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente 
federativo, de maneira a que haja indevida interferência na autonomia de um sobre outro. Com efeito, 
na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (1), ressalvadas as situações fundadas no 
estado de defesa e no estado de sítio [Constituição Federal (CF), arts. 136, § 1º, II; 139, VII) (2)], os 
bens integrantes do patrimônio público estadual e municipal acham-se excluídos do alcance do poder 
que a Lei Magna outorgou à União (CF, art. 5º, XXV) (3). Além disso, a competência da União, por 
meio do Ministério da Saúde, de coordenar o Programa Nacional de Imunização (PNI) e de definir as 
vacinas integrantes do calendário nacional de imunizações não exclui a competência dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios para adaptá-los às peculiaridades locais, no típico exercício da 
competência comum de que dispõem para cuidar da saúde e assistência pública (CF, art. 23, II) (4). 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, referendou medida cautelar concedida 
em ação cível originária para impedir que a União requisite insumos contratados pelo estado de São 
Paulo, cujos pagamentos já foram empenhados, destinados à execução do plano estadual de 
imunização. Por sua vez, caso os materiais adquiridos pelo autor da presente demanda já tenham sido 
entregues, a União deverá devolvê-los, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). ACO 3463, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1008, disponível em: Brasília, 11 de março de 2021 Nº 1008 (stf.jus.br) 

 

2.5 COVID-19: medidas de combate à pandemia e vigência da Lei nº 13.979/2020. O Ministro 
Ricardo Lewandowski deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando a adoção de 
providências para o enfrentamento da crise sanitária em Manaus em razão da pandemia da Covid-19. 
ODS 3, ADPF 756/TPI-REF, , Informativo de Jurisprudência do STF nº 1008, disponível em: 
Brasília, 11 de março de 2021 Nº 1008 (stf.jus.br) 

 

2.6 Competência TCU. Administração Federal. Abrangência. Advogado Público. Honorários 
Advocatícios. Sucumbência. Entendimento. Os . A pagos a título de honorários advocatícios de 
sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016 constituem recursos de natureza pública, cuja gestão 
submete-se aos princípios da Administração Pública, especialmente no que tange às exigências de 
transparência e controle. Acórdão nº 307/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

2.7 Competência do TCU. Administração Federal. Abrangência. Advogado Público. Honorários 
advocatícios. Sucumbência. Os honorários advocatícios sucumbenciais de que trata a Lei 
13.327/2016 constituem recursos de natureza pública. Acórdão nº 311/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 311/2021, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

2.8 COVID-19: acesso à informação e dado referente à pandemia. É necessária a manutenção da 
divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da Covid-19. A interrupção 
abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, imprescindíveis para a análise 
da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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Constituição Federal (CF), nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e da 
transparência da Administração Pública e o direito à saúde.  A saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Uma das principais finalidades do Estado é a efetividade de políticas públicas destinadas à 
saúde, inclusive as ações de vigilância epidemiológica, entre elas o fornecimento de todas as 
informações necessárias ao planejamento e combate da pandemia causada pela Covid-19. A gravidade 
da emergência ocasionada pela Covid-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de 
governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção das medidas possíveis para 
o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. Ademais, a CF reconheceu 
expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração 
Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às 
informações a toda a sociedade. O dever de o Estado fornecer as informações está relacionado à 
consagração constitucional de publicidade e transparência. O acesso às informações consubstancia-se 
em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático. Salvo situações 
excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos 
negócios públicos. A divulgação constante e padronizada dos dados epidemiológicos permite análises 
e projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e 
possibilitar à população em geral o pleno conhecimento da situação vivenciada no País. Cumpre 
ressaltar que a República Federativa do Brasil é signatária de tratados e regras internacionais 
relacionados à divulgação de dados epidemiológicos. Na espécie, trata-se do julgamento conjunto de 
três ações do controle concentrado de constitucionalidade em face de atos do Poder Executivo que 
teriam restringido a publicidade de dados referentes à pandemia da Covid-19. O Plenário julgou 
parcialmente procedente os pedidos formulados em arguições de descumprimento de preceito 
fundamental para determinar que: (i) o Ministério da Saúde mantenha, em sua integralidade, a 
divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (Covid-19), inclusive no sítio do 
Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências, exatamente conforme realizado 
até o dia 4.6.2020; e (ii) o Governo do Distrito Federal se abstenha de utilizar nova metodologia de 
contabilidade dos casos e óbitos decorrentes da pandemia de Covid-19, mantendo a divulgação dos 
dados na forma como veiculada até o dia 18.8.2020. ADPF nº 690/DF, Informativo do STF nº 
1009/2021, disponível em: Brasília, 19 de março de 2021 Nº 1009 (stf.jus.br) 

 

2.9 COVID-19: Lei Complementar 173/2020 e Programa Federativo de Enfrentamento do 
Coronavírus.  A tramitação de projeto de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as 
normas do processo legislativo. Isso porque o fato de as sessões deliberativas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o 
acompanhamento da população em geral. Ambas as Casas Legislativas fornecem meios de 
comunicação de amplo e fácil acesso, em tempo real, em relação ao exercício da atividade legislativa. 
Ademais, a circunstância de se estar diante de uma pandemia, cujo vírus se revelou altamente 
contagioso, justifica a prudente opção do Congresso Nacional em prosseguir com suas atividades por 
meio eletrônico. São materialmente compatíveis com a Constituição Federal (CF) os dispositivos 
contidos na Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus (Covid-19). O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos estados, 
Distrito Federal e municípios, pois a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à 
renúncia de uma pretensão deduzida em juízo. Por ser uma norma de caráter facultativo, e estando 
resguardada a autonomia dos entes menores, compete a cada gestor verificar a oportunidade e 
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conveniência, dentro do seu poder discricionário, de abrir mão de ação judicial. Não sendo 
interessante para o ente, basta não renunciar à ação judicial e prosseguir com a demanda. Além disso, 
por caracterizar norma de caráter facultativo — faculdade processual —, o art. 2º, § 6º, da LC 
173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a 
União e os demais entes, não viola o princípio do devido processo legal. Já o art. 7º, primeira parte, 
da LC 173/2020 apenas reforçou a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, 
impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo 
gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma não representa afronta ao 
pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes 
da federação. Quanto à alteração do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o art. 7º da LC 
173/2020 possibilitou uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso 
de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Na prática, observou-
se, com a pandemia do coronavírus, que o art. 65 da LRF, em sua redação original, se mostrou 
insuficiente para o devido enfrentamento da crise de saúde pública e fiscal decorrentes da Covid-19, 
sendo necessárias, portanto, outras medidas para superar os problemas decorrentes da calamidade 
pública. Com relação ao art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas 
proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao 
aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de 
gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento 
vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de 
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Ademais, as providências 
estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 não versam sobre regime jurídico de servidores 
públicos. Os dispositivos cuidam de normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes 
federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia, e impedir o 
aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 
169 da CF. Nesses termos, não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, 
uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar 
que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando sempre 
a manutenção do equilíbrio fiscal Por fim, as normas dispostas no § 6º do art. 2º e no § 7º do art. 5º 
da LC 173/2020 não traduzem nenhuma instabilidade para o sistema federativo, e sequer dizem 
respeito a conflitos de âmbito federativo, não sendo aplicável, ao caso, portanto, o disposto no art. 
102, I, f, da CF. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou improcedentes os pedidos 
formulados em ações diretas de inconstitucionalidade e declarou a constitucionalidade dos arts. 2º, § 
6º, 5º, §7º, 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. ADI 6442/DF, Informativo do STF nº 1009, 
disponível em: Brasília, 19 de março de 2021 Nº 1009 (stf.jus.br) 

 

2.10 Conflito negativo de competência. Primeira e Terceira Seções do STJ. Interdição parcial do 
presídio. Relação litigiosa de direito público. Art. 9º, § 1º, XIV, do Regimento Interno do STJ. 
Competência da Primeira Seção. Compete à Primeira Seção do STJ julgar interdição de 
estabelecimentos prisionais. A competência dos juízes da execução penal para a fiscalização e 
interdição dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa. Nesse contexto, a relação 
litigiosa possui natureza jurídica de Direito Público, enquadrando-se na regra do art. 9º, § 1º, XIV, do 
Regimento Interno do STJ. Situações de interdição de presídio já foram julgadas em diversas ocasiões 
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, integrante da Primeira Seção, o que endossa a 
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competência da referida Seção. CC 170.111-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 686, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

2.11 Competência do TCU. SUS. Fundo Nacional de Saúde. Ente da Federação. Transferência de 
recursos. Presunção relativa. A presunção da competência do TCU para fiscalizar a aplicação de 
recursos de fundo de saúde local que recebeu transferências do FNS é relativa, podendo ser afastada 
caso seja demonstrado que não foram utilizados recursos da União na execução da despesa. Acórdão 
nº 402/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 346, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Execução Fiscal. Emissão de CDA. Atuar 
em juízo. Incompatibilidade. Lei Complementar nº 73/1993. Não vedação. Não é vedado, ao 
Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa, atuar como representante 
judicial da Fazenda Nacional, na respectiva execução fiscal. Nos termos do art. 12, I e II, da Lei 
Complementar n. 73/1993, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete especialmente: (i) 
apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de 
cobrança, amigável ou judicial; e (ii) representar privativamente a União, na execução de sua dívida 
ativa de caráter tributário. Nada, no aludido dispositivo, sugere que as atividades devam 
necessariamente ser praticadas por membros diferentes da PGFN. Por seu turno, na Lei n. 
6.830/1980, especialmente em seu art. 2º, que trata, em pormenores, do ato de inscrição, não se 
encontra suporte para o impedimento de Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de 
dívida ativa, atuar como representante judicial da Fazenda Nacional, na respectiva execução fiscal. As 
vedações legais à atuação do Procurador da Fazenda Nacional são aquelas constantes dos arts. 28 a 31 
da Lei Complementar n. 73/1993, entre as quais não se encontra albergada a hipótese analisada. Por 
fim, registre-se que a incompatibilidade prevista no art. 28, III, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da 
Advocacia), tampouco se aplica, obviamente, ao Procurador da Fazenda Nacional, atuando, em Juízo, 
na defesa da União. Resp nº 1.311.899-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 686, disponível 
em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

3.2 Inscrição de devedor em cadastros de inadimplentes por decisão judicial. Execução fiscal. 
Art. 1º da Lei nº6.830/1980. Aplicação subsidiária do CPC. Possibilidade. Deferimento do 
requerimento de negativação. Desnecessidade de esgotamento prévio de outras medidas 
executivas. Tema 1026. O art. 782, §3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o 
magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, 
preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras 
medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito 
previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. O objeto da controvérsia é definir se o art. 782, §3º, do 
CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais 
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especificamente, às execuções fiscais. O art. 782, §3º, do CPC está inserido no Capítulo III ("Da 
competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do 
CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em 
título extrajudicial". Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, do CPC ao determinar que "A 
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 
inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. O art. 782, §5º, do CPC ao 
prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla 
função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado 
em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, 
restringindo-o às execuções definitivas. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o CPC tem 
aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado 
tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente 
o caso do art. 782, §3º, do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há 
norma em sentido contrário na Lei n. 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é 
medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da 
economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 
139, inc. IV, e 805, do CPC). O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes 
com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, 
regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica n. 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O 
ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de 
autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio 
próprio. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com 
os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos 
e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as 
prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado 
ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA 
ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. Porém, no momento atual, 
em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de 
forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, 
baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva 
de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que 
o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se 
eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por 
seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a 
indisponibilidade do sistema. Tais requisitos não estão previstos em lei. Em suma, tramitando uma 
execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o 
magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao 
crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade 
passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. Outro ponto importante a ser fixado 
é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de 
inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, 
ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Resp 1.807.180/PR, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 686, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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3.3 Não há obrigatoriedade da contratação da mesma empresa responsável pela manutenção e 
gerenciamento do sistema único de execução orçamentária e financeira por parte das demais 
entidades não integrantes do Poder Executivo. Versam os autos sobre Consulta formulada por 
Dirigente de Instituto de Previdência Municipal, nos seguintes termos: 1-  O art. 48, §6º da Lei 
Complementar n. 101/2000 que dispõe que os órgãos do ente federativo devem utilizar sistema único de execução 
orçamentária e financeira, quer dizer, um único software para todos os entes? (sic) 2-  Quando a norma em comento 
dispõe que o Poder Executivo de cada uma das unidades federativas é que "deverá manter e gerenciar o referido sistema", 
pode ser compreendido como a contratação da mesma empresa para os demais órgãos do ente federativo, a cargo do Poder 
Executivo? (sic) 3-  Caso o Poder Executivo já tenha efetivado contratação de sistema de execução orçamentária e 
financeira sem abranger os demais órgãos daquele mesmo ente federativo, esses podem fazer a contratação da mesma 
empresa para atender a LRF, com a dispensa do respectivo processo licitatório? (sic) 4- O termo "resguardada a 
autonomia", que consta no dispositivo legal ora mencionado diz respeito à responsabilidade da inclusão de dados por 
cada ente ou à liberalidade de escolha do software de dados? Na preliminar, o Tribunal Pleno conheceu, 
parcialmente, da Consulta, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Alves Viana. No que 
tange ao primeiro questionamento, o Relator, com espeque no disposto no art. 48 da Lei 
Complementar n. 101/2000, destacou que a transparência da gestão fiscal é assegurada pela divulgação 
dos planos, orçamentos, prestações de contas e o respectivo parecer prévio, sendo obrigatória, 
também, a publicidade das demonstrações contábeis específicas, chamados de Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO), de periodicidade bimestral, e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 
de periodicidade de elaboração e publicidade quadrimestral ou semestral (artigos 52 a 55). Ademais, 
o § 1° do art. 48 da LC n. 101/2000 preceitua que a transparência será assegurada também mediante 
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos e servirá para a 
avaliação das metas fiscais. Tem-se, assim, que a publicidade deve ser a regra utilizada pelos agentes 
púbicos, devendo alcançar o maior número de entidades e indivíduos. Para tanto, as informações 
devem possuir o maior alcance possível, de modo a atender a todos. Em seguida, a relatoria esclareceu 
que o § 6° do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe acerca da obrigatoriedade de todos os 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 do mesmo diploma legal, incluídos autarquias, fundações 
públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federação, utilizarem, obrigatoriamente, 
sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, os quais serão mantidos e gerenciados pelo 
Poder Executivo, não havendo em sua redação qualquer menção atinente à obrigatoriedade de 
utilização do aludido sistema mediante um únicosoftware para o seu atendimento. Sendo assim, o 
Relator asseverou que o legislador não quis se referir a software único, tendo assinalado que, em outros 
dispositivos da LC n. 101/2000, quando se utiliza o termo “sistema”, a exemplo daquele a se refere 
o art. 48, § 6°, da mesma Lei, este pode ser compreendido por um conjunto de métodos e critérios 
que devem ser adotados pelos órgãos públicos. Feitas essas considerações, o Relator concluiu que o 
disposto no art. 48, § 6°, da LC n. 101/2000 não se refere a software único, mas tão somente à 
obrigatoriedade, por parte dos órgãos dos entes federativos descritos no art. 20 da mesma lei, de 
utilizarem sistema único de execução orçamentária e financeira, visando assegurar transparência da 
gestão fiscal conforme disposto em seu caput . Em relação ao segundo questionamento, o Conselheiro 
José Alves Viana registrou que a contratação de sistemas de informação e softwares requer do seu 
responsável minucioso estudo, com o planejamento das atividades/rotinas por meio da definição de 
critérios objetivos, respeitadas as características específicas que lhes são inerentes, em face da 
finalidade para a qual foram constituídos, cabendo aos órgãos e entidades definirem, observadas as 
suas peculiaridades, quais as exigências a serem atendidas pelos respectivos prestadores desses 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
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serviços. Ressaltou, ainda, que os sistemas de informática e os softwares serão obtidos por meio de 
licitação, ou aquisição, ou cessão de uso, devendo estar adequados às leis, às normas contábeis do 
Conselho Federal de Contabilidade e aos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, assim como às exigências e padrões estabelecidos por 
esta Corte de Contas. Em relação à expressão “deverá manter e gerenciar o referido sistema”, o Relator 
salientou que esta não deve ser entendida necessariamente como a contratação da mesma empresa 
para os demais órgãos do ente federativo, em face dos princípios da autonomia, da economicidade e 
da obrigatoriedade de licitação. Desse modo, não há obrigatoriedade da contratação da mesma 
empresa responsável pela manutenção e gerenciamento do sistema único de execução orçamentária e 
financeira por parte das demais entidades não integrantes do Poder Executivo, visto inexistir tal 
exigência no art. 48, § 6°, da LC n. 101/2000, bem como dadas as peculiaridades de cada ente, além 
da observância aos princípios da licitação, da economicidade e da autonomia imposta a todos esses 
entes para a contratação em comento. No que concerne à indagação formulada no item 4, a relatoria 
salientou que a extensão do significado de autonomia está condicionada e dependerá do órgão público 
ou pessoa jurídica da Administração Indireta de que se trata. Sendo assim, o Relator asseverou que o 
termo “resguardada a autonomia” se insere no contexto da contratação dos serviços prestados pelas 
empresas responsáveis pelos sistemas de informação e softwares, os quais serão mantidos e gerenciados 
pelo Poder Executivo, tendo colacionado excerto da Consulta n. 20/2018-1, relatada pela Conselheira 
Substituta Márcia Jaccoud Freitas, do TCE/ES. Em seguida, a relatoria concluiu que o disposto 
no art. 48, § 6°, da LC n. 101/2000 deixa claro que a intenção do legislador foi estabelecer que todos 
os Poderes e órgãos, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos 
do ente da Federação, a que se refere o art. 20 da mesma lei, devem utilizar sistemas únicos de 
execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada 
autonomia. Tecidas tais considerações, o Relator, Conselheiro José Alves Viana, votou pela fixação de 
prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: 1-  O disposto no art. 48, § 6°, 
da LC n. 101/2000 refere-se à obrigatoriedade dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 da mesma lei 
utilizarem sistema único de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder 
Executivo, resguardada sua autonomia, não havendo exigência legal em relação à utilização do 
mesmo software por todos os entes; 2-  Não há obrigatoriedade da contratação da mesma empresa 
responsável pela manutenção e gerenciamento do sistema único de execução orçamentária e financeira 
por parte das demais entidades não integrantes do Poder Executivo, conforme disposto no art. 48, 
§ 6°, visto inexistir tal exigência nessa norma legal, bem como dadas as peculiaridades de cada ente, 
além da observância aos princípios da licitação, da economicidade e da autonomia imposta a todos 
esses entes para a contratação em comento; 3-  O art. 48, § 6°, da LC n. 101/2000 torna obrigatória 
por parte de todos os Poderes e órgãos, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais 
dependentes e fundos do ente da Federação, a que se refere o art. 20 da mesma lei, a utilização dos 
sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, 
resguardada a autonomia, descabendo interpretação diversa, seja em relação “à responsabilidade da 
inclusão de dados” ou mesmo a “liberalidade de escolha do software por parte dos entes” consoante 
questionamento da interessada. Nesse contexto, o Tribunal Pleno aprovou, por maioria, o voto do 
Relator, restando vencido, em parte, o Conselheiro Cláudio Couto Terrão, na preliminar e no mérito, 
quando votou pela complementação do item 3 do voto do Relator. Processo n. 1077222, Informativo 
de Jurisprudência do TCEMG nº 224, disponível em: 
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#art48%C2%A76
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/108/PC020-18-1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077222
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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3.4 Transparência. Publicidade. LOA e anexos. Publicação simplificada. Portal eletrônico. Para 
fins de transparência e publicidade previstas no art. 48 da LRF, não se mostra razoável exigir a 
publicação da LOA e de todos os seus anexos na imprensa oficial, em face do volume de informações 
e dos custos que tal medida pode gerar, bastando que a publicação se dê de forma simplificada com a 
indicação de link do portal eletrônico da Administração Municipal em que se poderá ter acesso à 
integralidade da peça orçamentária. Parecer Prévio nº 24/20, Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

3.5 Finanças Públicas. Royalities. Reserva técnica. Equilíbrio atuarial. Regime Próprio de 
Previdência Social. Parecer em Consulta TC nº 001/2021. Parecer em Consulta TC nº 001/2021 
- Os municípios não podem dispor dos direitos creditórios à compensação financeira e à participação 
especial no resultado da exploração do petróleo e afins para constituir reserva técnica, nem para 
promover o equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, mas podem destiná-los ao 
fundo de previdência, desde que se refiram a recursos provenientes de contratos firmados antes de 
03/12/2012 ou de áreas cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido antes de 03/12/2012. 
Parecer em Consulta TC nº 01/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível 
em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

3.6 Descumprimento de obrigação acessória imposta a prestadores de serviços e retenção de ISS 
pelo tomador. É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a 
obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não 
estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do imposto de renda 
sobre serviços – ISS, quando descumprida a obrigação acessória. O art. 9º-A, “caput” e § 2º, da Lei 
13.701/2003, com a redação decorrente da Lei 14.042/2001, ambas do município de São Paulo (1), 
fere os artigos 30, I, 146 e 152 da Constituição Federal (CF) (2) (3). Com efeito, a disciplina versada 
na norma, além de ser estranha ao interesse local, dá ensejo a tratamento diferenciado em razão da 
procedência do serviço, ante o regime peculiar inaugurado visando estabelecimentos situados fora do 
município. Ademais, trata de matéria para a qual a Constituição exige lei complementar federal. 
Especificamente quanto ao ISS, a regência veio por meio da Lei Complementar 116/2003, na qual 
consta, como regra geral, ser o imposto devido, pelo prestador de serviços, no local onde sediado o 
estabelecimento. A Lei 13.701/2003, portanto, ao estipular a “penalidade” de retenção do ISS pelo 
tomador dos serviços, nos casos em que o prestador, situado em outro município, não observar a 
obrigação acessória de cadastramento na Secretaria Municipal, opera verdadeira modificação do 
critério espacial e da sujeição passiva do tributo, revelando duas impropriedades formais: a usurpação 
da competência legislativa da União, a quem cabe editar a norma geral nacional sobre a matéria, e a 
inadequação do modelo legislativo, considerada a exigência constitucional de veiculação por lei 
complementar. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 1.020 da 
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Alexandre de 
Moraes, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. RE 1167509/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 109, 
disponível em: Brasília, 22 a 26 de fevereiro de 2021 Nº 1007 (stf.jus.br) 

 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5563078&numeroProcesso=1167509&classeProcesso=RE&numeroTema=1020
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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3.7 Os recursos oriundos da cessão de direitos creditórios devem ser classificados como Receita 
de Capital, observando o método de contabilização presente na Instrução de Procedimentos 
Contábeis nº 13, e não fazem parte da base de cálculo dos gastos mínimos constitucionais de 
educação e saúde, nem compõe do FUNDEB.  Trata-se de consulta formulada por prefeito, por 
meio da qual questionou, considerando os termos da Lei estadual nº 23.422/2019, qual a rubrica de 
receita orçamentária e DRs a ser utilizada para contabilização dos recursos, originários de dívidas 
referentes à Cota-Parte do ICMS, Cota-Parte do IPVA Transferências do Fundeb. Questionou, ainda, 
se, na execução das despesas de recursos oriundos da cessão de direitos creditórios, deverão ser 
atendidos os mínimos constitucionais em Ensino (25% ICMS e IPVA), Saúde (15% ICMS e IPVA) e 
na valorização dos profissionais do magistério (60% Fundeb). O Tribunal Pleno, na sessão do dia 
16/12/2020, conheceu da Consulta, por unanimidade. No mérito, o Relator, conselheiro Wanderley 
Ávila, destacou, inicialmente, que o Estado de Minas Gerais, como medida para atenuar os efeitos da 
crise econômica vivida em âmbito estadual sancionou a Lei estadual nº 23.422/2019 autorizando os 
municípios a cederem direitos creditórios e realizar operações de crédito sobre as transferências 
obrigatórias do Estado em atraso, com o objetivo de reequilibrar suas finanças. No que tange ao 
enquadramento adequado para contabilização desses recursos, o Relator, em atenção aos arts. 1º e 6º 
da aludida Lei, que preceitua as possibilidades de operacionalização de cessão de direitos creditórios, 
destacou que a Instrução de Procedimentos Contábeis nº 13 – Cessão de Direitos 
Creditórios, produzida pelo Ministério da Fazenda em conjunto a Secretaria do Tesouro Nacional, 
define os créditos tributários como, nos termos do Código Tributário Nacional, “toda prestação 
pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada”. Lado outro, os créditos não tributários são aqueles 
não submetidos às peculiaridades do regime jurídico dos tributos, sendo passíveis de venda verdadeira 
– efetiva transferência do recebível para o ativo da entidade securizadora, assegurando aos investidores 
o direito legal sobre os recebíveis; ou cessão definitiva – caracterizada pela impossibilidade de os ativos 
cedidos retornarem ao cedente no caso de falência. Nessa contextura, a relatoria concluiu que os 
créditos objetos do questionamento enquadram-se como créditos de natureza não tributários, 
devendo ser contabilizados da seguinte forma: ROTEIRO DE CONTABILIZAÇÃO – CESSÃO 
DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO TRIBUTÁRIOS – CESSÃO DEFINITIVA (SEM 
COOBRIGAÇÃO NO CEDENTE) Pressupõe-se que: Os recebíveis da entidade podem ser 
alienados, não há restrições legais para a cessão definitiva. b. A entidade cede seus recebíveis, em 
caráter definitivo para uma SPE, que irá captar recursos mediante a emissão de debêntures lastreadas 
nesses recebíveis. EXEMPLO A. Ente governamental aliena seus recebíveis, mediante um contrato 
de cessão definitiva, no valor de R$ 100.000. O ente receberá R$ 55.000 (deságio de 45%). A SPE 
emite debêntures lastreadas nos recebíveis no valor de R$ 80.000, pagando juros aos investidores. 
Assim, apresenta-se proposta para registros no ente público cedente: Natureza da informação: 
patrimonial D 1.1.3.8.x.xx.xx DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER (P) R$ 55.000 D 
3.4.x.x.x.xx.xx VPD DESÁGIO - CESSÃO DE DIR CREDITÓRIOS (DEFINITIVA) R$ 45.000 C 
1.x.x.x.x.xx.xx CRÉDITOS A RECEBER (P) R$ 100.000 Natureza da informação: patrimonial D 
1.1.1.1.1.xx.xx CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F) R$ 55.000 
C 1.1.3.8.x.xx.xx DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER (F) R$ 55.000 Natureza da informação: 
orçamentária D 6.2.1.1.x.xx.xx RECEITA A REALIZAR R$ 55.000 C 6.2.1.2.x.xx.xx RECEITA 
REALIZADA R$ 55.000 NR: Receita de Capital – Alienação de Crédito Natureza da informação: 
controle D 7.2.1.1.x.xx.xx CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS R$ 55.000 C 
8.2.1.1.1.xx.xx DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS R$ 55.00 Acrescentou, 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
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https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:9006
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:9006


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 71 de 95 

outrossim, que tais receitas devem ser contabilizadas como Receita de Capital, em observância ao 
disposto nas orientações do Tesouro Nacional e no § 2º do art. 11 da Lei Nacional nº 4.320/1964. 
Quanto ao segundo questionamento, o Relator, em síntese, manifestou-se no sentido de que deveriam 
ser observados os mínimos constitucionais de Ensino, Saúde e valorização dos profissionais do 
magistério nas execuções das despesas provenientes da cessão de direitos creditórios, nos termos do 
disposto no art. 1°, §11, da Lei estadual nº 23.422/2019. Na oportunidade, o conselheiro Cláudio 
Couto Terrão pediu vista dos autos. O conselheiro vistor, na sessão do Tribunal Pleno realizada no 
dia 24/2/2021, acompanhou o relator em relação ao primeiro questionamento. Todavia, no que tange 
ao segundo questionamento, o conselheiro Cláudio Couto Terrão ponderou que a situação 
apresentada contempla particularidades legais e contábeis, decorrentes, basicamente, do fato de que 
os percentuais mínimos a que se refere o consulente – manutenção e desenvolvimento do ensino, 
ações e serviços públicos de saúde e valorização dos profissionais do magistério – são calculados sobre 
a receita resultante dos impostos, inclusive a proveniente de transferências, como é o caso do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), os quais são ordinariamente classificados como Receita Corrente. Porém, 
quando o direito ao seu crédito é objeto de cessão, nos termos da Lei estadual nº 23.422/2019, os 
recursos daí advindos passam a ostentar a qualidade de Receita de Capital, conforme exposto alhures. 
Nesse diapasão, ressaltou que a Constituição Federal estabelece como base de cálculo dos recursos 
destinados à saúde e educação, respectivamente, “o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os art. 158 e art. 159, inciso I, alínea b e § 3º” e a “receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências”. Em relação à aludida base de 
cálculo, o vistor destacou os arts. 7º, art 9º, art. 10 e art. 29 da Lei Complementar nº 141/2012 (valores 
mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde); o §1º do art. 69 da Lei nº 
9.394/1996 (diretrizes e bases da educação). Salientou, ainda, no caso do Fundeb, o art. 212-A da 
Constituição da República (incluído pela Emenda Constitucional nº 108/20). Na sequência, alteou 
que, de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964, as despesas são reconhecidas pelo regime de 
competência, ao passo que as receitas são reconhecidas pelo regime de caixa. No caso das 
transferências constitucionais, a arrecadação pelo ente transferidor (Estado) gera um direito a receber 
(ativo) para o ente recebedor (Município), em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, 
conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dessa forma, enquanto a transferência 
não for realizada pelo Estado, o Município deve registrar somente um direito a receber. Apenas 
quando do efetivo ingresso do recurso transferido pelo Estado, o Município deve efetuar a baixa do 
direito a receber (ativo) em contrapartida do ingresso no banco (afetando o superávit financeiro). 
Simultaneamente, o Município deve registrar a receita orçamentária realizada em contrapartida da 
receita a realizar nas contas de controle da execução do orçamento. No caso dos direitos creditórios 
a que se refere a Lei estadual nº 23.422/2019, esta última etapa – recebimento – não ocorreu. Assim, 
não houve ainda o reconhecimento do efetivo ingresso dos recursos relativos às transferências, nem 
a realização da receita orçamentária. Outro ponto destacado pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão 
é que o recebimento de uma transferência constitucional dá origem a uma Receita Corrente, ao passo 
que a alienação do direito creditório correlato gera uma Receita de Capital, a qual não carrega a 
natureza ou os efeitos jurídicos do crédito que lhe deu origem (transferências inadimplidas pelo 
Estado). Sendo assim, mesmo quando do efetivo recebimento, os recursos derivados da cessão de 
créditos previsto na Lei estadual nº 23.422/2019 não interferirão na base de cálculo dos gastos 
mínimos em saúde, educação ou na composição do Fundeb. O vistor citou, ademais, o teor do art. 
69, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, segundo o qual, para fins de apuração da base de cálculo de gastos 
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mínimos em educação, serão consideradas excluídas das receitas de impostos as operações de crédito 
por antecipação de receita orçamentária de impostos. Além disso, tendo em vista que os recursos 
obtidos com a cessão de créditos não são considerados na base de cálculo da receita, as despesas 
realizadas com estes recursos também não serão consideradas para fins de apuração dos mínimos 
constitucionais em saúde, conforme disposto no inciso I do §4º do art. 24 da Lei Complementar nº 
141/2012. Desse modo, o conselheiro Cláudio Couto Terrão abriu divergência em relação ao segundo 
questionamento, por entender que os recursos advindos da cessão de créditos prevista na Lei estadual 
nº 23.422/2019 não interferem na apuração da base de cálculo dos percentuais constitucionais 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de saúde, bem 
como na composição do Fundeb. Concluída a deliberação, o voto divergente do conselheiro Cláudio 
Couto Terrão foi aprovado, ficando vencidos, em parte, o conselheiro relator, Wanderley Àvila, o 
conselheiro Gilberto Diniz e o conselheiro Durval Ângelo. Assim, o Tribunal Pleno respondeu aos 
questionamentos, por maioria, no sentido de que: 1)  a rubrica de receita orçamentária e DRs relativas 
aos recursos provenientes de dívidas referentes à Cota-Parte do ICMS, Cota-Parte do IPVA e 
transferências do FUNDEB, operados por meio de cessão de direitos creditórios, serão classificadas 
como Receita de Capital, observando o método de contabilização presente na IPC nº 13, 
confeccionada pelo Ministério da Fazenda em conjunto a Secretaria do Tesouro Nacional; 2)  os 
recursos oriundos da cessão de direitos creditórios a que se refere a Lei estadual nº 23.422/2019 não 
fazem parte da base de cálculo dos gastos mínimos constitucionais em manutenção e desenvolvimento 
do ensino e ações e serviços públicos de saúde, nem compõem o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 
Processo nº 1077213, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 173/2020, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

3.8 Os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender o 
objeto de sua vinculação, mas poderão, excepcionalmente, ter sua destinação alterada para 
combate à calamidade pública ou, então, ser parcialmente desvinculados, até o limite de 30% 
das receitas, até 31.12.23, atendidas as condições do artigo 76-B do ADCT. Consulta. Recursos 
Vinculados. Art. 8º, parágrafo único, Lei de Responsabilidade Fiscal. Utilização exclusiva para atender 
ao objeto da vinculação. Hipóteses excepcionais. Art. 65, § 1º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Combate à calamidade pública. Desvinculação. Artigo 76-B do ADCT. 1. Os recursos vinculados 
deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação (parágrafo 
único do art. 8º da LRF), mas poderão, excepcionalmente, ter sua destinação alterada para combate à 
calamidade pública (LRF, art. 65, II, § 1º) ou, então, ser parcialmente desvinculados, até o limite de 
30% das receitas, até 31/12/23, atendidas as condições do art. 76-B do ADCT. 2. A formalização da 
desvinculação das receitas provenientes da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, deve ser 
realizada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. 3. Necessitam de prévia autorização 
legislativa a abertura de crédito suplementar ou especial, bem como a transposição, o remanejamento 
ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. 
Os créditos extraordinários podem ser abertos por decreto do Poder Executivo Municipal, com 
imediata comunicação ao Poder Legislativo. 4. A desvinculação dos recursos oriundos da arrecadação 
da COSIP não pode comprometer a receita necessária para prestação, com qualidade e eficiência, do 
serviço de iluminação pública. Processo nº 1088818, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
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225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

3.9 Decretada situação de calamidade pública no âmbito dos municípios, reconhecida pelo 
Congresso Nacional fica afastada a vedação do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, 
desde que as despesas estejam destinadas ao combate do mencionado estado de calamidade, 
exclusivamente enquanto perdurar a situação excepcional. Consulta. Lei Complementar nº 
173/20. Art. 65, § 1º, II da LRF. Afastamento do artigo 42 da LRF. Despesas destinadas ao combate 
da calamidade pública. Pandemia de Coronavírus. Ações de fomento a economia local. Art. 73,§ 10 
da Lei nº 9.504/97. Caráter assistencial. Ressalva para a situação de calamidade pública. 1) Estando 
decretada situação de calamidade pública no âmbito dos municípios, reconhecida pelo Congresso 
Nacional, fica afastada a vedação do art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, desde que as despesas 
sejam destinadas ao combate ao mencionado estado de calamidade, exclusivamente enquanto perdurar 
a situação excepcional. 2) O excepcional afastamento das limitações do art. 42 da Lei Complementar 
nº 101/00, previsto no novo art. 65, § 1º, II, da mesma lei, pode ser aplicado para a adoção de ações 
de fomento à economia local, desde que haja regular justificativa, em que esteja demonstrada a relação 
dessa atuação com a mitigação dos efeitos econômicos, sociais e financeiros advindos da pandemia 
decorrente do coronavírus. 3) A leitura combinada do inciso IV do caput e do § 10, ambos do art. 73 
da Lei nº 9.504/97, induz a interpretação segundo a qual a distribuição gratuita de bens, valores e 
benefícios vedada em ano eleitoral tem caráter assistencial, razão pela qual a regra não se aplica, a priori, 
às ações de fomento à economia local, a menos que contemplem iniciativas dessa natureza.4) As 
proibições do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, podem ser afastadas em caso de calamidade pública, 
desde que devidamente reconhecido pelos meios próprios e resguardada a possibilidade de 
acompanhamento da execução financeira e administrativa pelo Ministério Público, vedado, em 
qualquer hipótese, o uso promocional das ações assistenciais adotadas durante o enfrentamento da 
pandemia. Processo nº 1092501, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

3.10 Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Exclusão do sócio do polo passivo. 
Prosseguimento da execução, em relação ao executado e/ou responsáveis. Honorários 
advocatícios. Tema 961. É possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. 
Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa 
do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto 
os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-
se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato 
postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em juízo, por 
advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes 
mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários 
advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que 
não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a 
extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende 
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contratação de profissional torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da 
sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no 
Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, 
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele 
decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 
25/08/2010). O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de 
advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/1973 ou com a 
aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando 
restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando 
o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal 
foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o 
oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Semelhante razão 
inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no 
qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários 
sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção 
de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da 
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-
Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Primeira Seção, DJe de 01/10/2010). O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-
Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o 
acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo, conforme diversos precedentes desta 
Corte. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial 
do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, quando acolhida, 
ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do 
aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos 
honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento 
parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da 
execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 
21/10/2011). As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de 
sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são 
em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-
Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é 
extinta, prosseguindo o feito, em relação aos demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, 
ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que 
difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento 
opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses 
espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi 
idem jus. REsp nº 1.764.405/SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 688, disponível em: STJ - 
Informativo de Jurisprudência 

 

3.11 Prestação de Contas. Decisão definitiva. Inscrição em Dívida Ativa. Impossibilidade de 
Revisão de Ofício. Competência da Procuradoria. Estando o débito já inscrito em dívida ativa e 
em face de cobrança judicial pelo Município, não cabe a esta Corte excluir a responsabilidade solidária 
do agente tão somente em razão do seu óbito e da suposta inexistência de patrimônio transmitido a 
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seus herdeiros. Isso porque, após a constituição definitiva do crédito não tributário, se encerra a 
atuação deste Tribunal, competindo ao Município buscar bens para a satisfação do crédito por meio 
de sua Procuradoria, no bojo da correspondente ação de execução judicial. Processo nº 203.258-0/07, 
Boletim de Jurisprudência do TCERJ n 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras 
Publicações (tcerj.tc.br) 

 

3.12 Finanças Públicas. Operação de Crédito. Parlamentar. BNDES. Empréstimo. 
Financiamento. Indeferimento. Cláusula uniforme. Consulta. Não cabe, quando de negativa 
pelo BNDES de concessão de financiamentos ou empréstimos a deputados federais e senadores, no 
âmbito de operações diretas, indiretas não automáticas e mistas, a indicação da cláusula contratual 
objeto de eventual impedimento fundamentado no art. 54, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, 
bem como as razões que teriam acarretado a decisão de considerá-la não uniforme, uma vez que a 
inexistência de cláusulas uniformes em tais tipos de financiamento já foi previamente definida pelo 
próprio banco, no âmbito de seu poder regulamentar exercido sobre a matéria. Em relação às demais 
entidades previstas no citado dispositivo constitucional, se a pessoa jurídica não preestabeleceu quais 
contratos contariam com cláusulas não uniformes, deverá expor as razões que motivaram a não 
formalização do ajuste com o parlamentar, haja vista a obrigatória observância dos princípios 
constitucionais da impessoalidade e da moralidade, a que se sujeitam todos os entes da Administração 
Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios (art. 37 da Constituição Federal). Acórdão nº 404/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 396, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

3.13 Finanças Públicas. Operação de Crédito. Parlamentar. BNDES. Empréstimo. 
Financiamento. Clausula uniforme. Consulta. A celebração ou a manutenção de contrato com o 
BNDES, por deputados federais e senadores, no âmbito de operações diretas, indiretas não 
automáticas e mistas oferecidas pelo banco contrariam o disposto no art. 54, inciso I, alínea a, da 
Constituição Federal, porquanto preveem condições específicas para as operações, negociadas entre 
os proponentes e os agentes do BNDES, afastando-se das características de cláusulas contratuais 
uniformes. Por seu turno, a celebração ou a manutenção de contrato com o BNDES, pelas 
mencionadas autoridades, no âmbito de operações indiretas automáticas não contrariam o citado 
dispositivo constitucional, enquanto o banco oferecer, para esta modalidade de apoio financeiro, 
contratos que obedeçam a cláusulas uniformes. Acórdão nº 420/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 396, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

3.14 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Reconhecimento de calamidade pública. Decreto 
legislativo municipal. Formalidades. Alterações. Decretação de calamidade pública. 
Congresso Nacional. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo Prefeito do Município de São 
Bento do Sul, acerca do reconhecimento de calamidade pública, com o seguinte entendimento: “A Lei 
de Responsabilidade Fiscal, (LRF) a partir de alterações nela introduzidas pela Lei Complementar n. 
173/2020, autorizou a flexibilização de algumas regras relacionadas ao controle das contas públicas, 
diante de situações excepcionais, sendo a nova disciplina motivada, principalmente, pelo contexto 
relacionado aos efeitos e às medidas para contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19".  “Na 
ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, aplicam-se as normas 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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excepcionais previstas no caput e nos parágrafos do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2020 às 
unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido e enquanto 
perdurar o referido estado de calamidade, observados   os termos estabelecidos no respectivo decreto 
legislativo, conforme art. 65, §§ 1º e 2º, I, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
complementou.  Sobre o reconhecimento de calamidade pública no estado, o Relator entendeu que: 
“Da mesma forma, exclusivamente para fins do disposto no caput, incisos I e II, do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101/2000, o reconhecimento de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto Legislativo n. 18.332/2020, abrange todo o território 
estadual e dispensa a edição de decreto no mesmo sentido pelos municípios abrangidos. Para este 
contexto, relacionado à aplicação do citado dispositivo da LRF, é desnecessária a remessa à Assembleia 
Legislativa do Estado – ALESC de eventuais decretos municipais editados e que não extrapolem os 
limites territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo estadual, devendo ser solicitado à 
ALESC o reconhecimento de calamidade pública nos demais casos. Quanto à eventual necessidade 
de envio à Câmara Municipal, deve ser observado o que dispõe a Lei Orgânica do município”. Trata-
se de Consulta formulada pelo Prefeito do Município de São Bento do Sul acerca do reconhecimento 
de calamidade pública pela ALESC, por meio da qual formula os seguintes questionamentos: a) O 
reconhecimento de calamidade pública pela ALESC, por meio do Decreto Legislativo nº 18.332/2020, 
automaticamente valida o Decreto Municipal? b) O Poder Executivo do Município de São Bento do 
Sul deve encaminhar o Decreto nº 1.771/2020 para reconhecimento da Assembleia Legislativa do 
Estado de SC ou para a Câmara de Vereadores? Inicialmente, o Relator destacou que “o consulente 
cita a edição do Decreto Legislativo n. 18.332, de 20 de março de 2020, por meio do qual a Assembleia 
Legislativa do Estado declarou a ocorrência de calamidade pública em Santa Catarina, com efeitos até 
31 de dezembro de 2020, para fins do disposto no art. 65 da LRF. Na mesma esteira, discorre que o 
Município de São Bento do Sul editou o Decreto n. 1771/2020, declarando calamidade pública no 
âmbito daquele município”. E citou o Congresso Nacional, que “mediante o Decreto Legislativo n. 
6/2020, publicado em 20 de março de 2020, atendendo à solicitação da Presidência da República [...], 
reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública nos seguintes termos: Art. 1º Fica 
reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei 
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com 
efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020”. O Relator explicou que com as 
alterações promovidas pela LC n. 173/2020, “o citado dispositivo (art. 65 da LRF) passou a 
contemplar hipótese na qual haverá a dispensa da observância de um maior número de encargos legais, 
decorrente da decretação de calamidade pública pelo Congresso Nacional, com abrangência sobre 
uma parte ou a integralidade do território nacional, não mais limitada à União, consoante os termos 
do respectivo decreto”.  Assim sendo, para o Relator, se torna desnecessária a remessa à Assembleia 
Legislativa do Estado de eventuais decretos municipais que não extrapolem o conteúdo e os limites 
territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo estadual, devendo ser solicitado à ALESC 
o reconhecimento de calamidade pública nos demais casos. E, no tocante à eventual necessidade de 
envio à Câmara Municipal, deve ser observado o que dispõe a Lei Orgânica do município.  O Relator 
ainda mencionou a proximidade do término da validade do Decreto Legislativo estadual, fixada em 
31.12.2020: “Entre os possíveis cenários vislumbrados pelo Parquet de Contas, merece especial 
atenção a hipótese na qual ocorra o simples término da vigência, sem prorrogação do prazo 
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inicialmente estabelecido. Em tal situação, o eventual reconhecimento da calamidade pública será 
relegado ao âmbito municipal, com a consequente necessidade de apreciação pela Assembleia 
Legislativa para os fins do art. 65, caput, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal”.  Da mesma 
forma, abordou a questão do Decreto Legislativo n. 6/2020, editado pelo Congresso Nacional, que 
possui validade sobre todo o território nacional e sua capacidade de ensejar todos os efeitos previstos 
no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o Relator, embora não seja objeto de 
questionamento pelo consulente, a questão se encontra intimamente relacionada com o objeto do 
feito e “trará inevitáveis reflexos nas regras de responsabilidade fiscal excepcionadas”. Portanto, a fim 
de prevenir eventuais controvérsias e com vistas ao incremento da função pedagógica e preventiva, 
bem como a uniformização da jurisprudência, como previsto nos arts. 106-A e 154 do Regimento 
Interno, o Relator destacou a sugestão do Ministério Público de Contas para que o egrégio Plenário 
contemple a temática em item de prejulgado. @CON-20/00500280, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 81, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). Pensão. 
Prescrição. Considera-se ilegal ato de alteração, que aumente o valor dos proventos ou benefícios, 
editado mais de cinco anos após a concessão inicial da aposentadoria, pensão ou reforma. O prazo 
prescricional para a promoção de melhorias em atos de pessoal é de cinco anos, contados da concessão 
inicial (art. 2º do Decreto 20.910/1932). Acórdão nº 175/2021, Informativo de Jurisprudência do 
TCU nº 343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.2 Não há vedação ao pagamento de abono de permanência durante a vigência da Lei 
Complementar nº 173/2020. Trata-se de Consulta formulada por dirigente de Instituto de 
Previdência Municipal, versando acerca do Abono de Permanência, em face das vedações contidas 
no art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173/2020. O Relator, Conselheiro Durval Ângelo, 
conheceu da Consulta. No mérito, a relatoria destacou, ab initio, que o art. 8º da aludida Lei 
Complementar, embora tenha imposto medidas restritivas em decorrência da situação de calamidade 
pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não vedou a concessão de benefícios 
existentes, mas somente proibiu a criação de novos ou a majoração dos existentes. Destacou, 
outrossim, que o abono de permanência foi instituído pela EC n. 41/2003, portanto com patente 
estatura constitucional e instituição anterior à LC n. 173/2020, cuja concessão não se subsome à 
vedação prevista no inciso IX do art. 8º, pois decorre do direito à aposentadoria, obviamente excluído 
do elenco de vedações da mencionada legislação, mesmo porque decorre da cumulação de requisitos 
outros que não somente o decurso do tempo de serviço, tendo colacionado, nesse sentido, excerto 
do Parecer AGE/CJ n. 16.244, da Advocacia Geral do Estado (AGE). Nessa contextura, o Relator 
ratificou a manifestação da Unidade Técnica no sentido de que o fato de o abono de permanência 
constituir mecanismo de racionalização de gastos, por meio do incentivo à permanência do servidor 
na ativa, o que corrobora a tese da não vedação à sua concessão. Diante desses fundamentos, o 
Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do Relator e fixou prejulgamento de tese, com 
caráter normativo, no sentido de que “os incisos VI e IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 não 
vedam o pagamento do abono de permanência durante a vigência da citada Lei, pois o legislador não vedou a concessão 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000500280
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1966&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8IX
http://advocaciageral.mg.gov.br/legislacao/parecer-16-244-aprovado-pelo-advogado-geral-de-14-07-2020/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8VI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8IX
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de benefícios existentes, mas somente proibiu a criação de novos ou a majoração dos atuais“. Processo n. 1092344, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

4.3 É possível que os recursos oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal 
sejam utilizados para o pagamento das despesas previdenciárias, desde que precedidos de 
autorização legislativa. Trata-se de consulta eletrônica formulada por Prefeito Municipal, por meio 
da qual questionou, in verbis, se “os recursos dos excedentes do ‘pré-sal’ – Lei Federal n. 
13.885/2019 poderão ser utilizados também nas despesas previdenciárias com o aporte financeiro 
para déficit atuarial ao RPPS que são empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97”. Conhecida a 
Consulta, o Relator, Conselheiro Durval Ângelo, esclareceu que a Lei Federal 
n. 13.885/2019 positivou a obrigatoriedade de que os recursos arrecadados pela União, após a 
realização de leilões, fossem repartidos e repassados aos demais entes federados brasileiros, tendo 
estabelecido, assim, requisitos objetivos de distribuição dos valores arrecadados com a exploração dos 
volumes excedentes ao limite de 5 bilhões de barris de petróleo, disposto no § 2º do art. 1º da Lei n. 
12.276/2010. Traçado o arcabouço normativo, a relatoria analisou o questionamento abrangendo as 
seguintes temáticas: 1) a primeira, referente à possibilidade de utilização dos recursos do bônus do 
excedente da cessão onerosa do Pré-Sal para pagamento das despesas previdenciárias dos municípios 
que adotam o RPPS; 2) a segunda, relativa à aplicação dos valores do excedente da cessão onerosa do 
Pré-Sal como aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de 
previdência social. No que tange à possibilidade de os recursos do excedente da cessão onerosa do 
Pré-Sal, como regulamentados pela Lei n. 13.885/2019, serem utilizados para pagamento das despesas 
previdenciárias dos municípios que adotam o Regime Próprio de Previdência Social, o Relator 
destacou que o regime próprio de previdência social, como definido pelo art. 40, caput, da Constituição 
da República, possui caráter contributivo e solidário, sendo mantido por contribuições do ente 
federativo, de servidores ativos e aposentados, e de pensionistas, exercendo sua função primordial de 
proteção do indivíduo por meio do pagamento de benefícios previdenciários. Nessa contextura, 
salientou que a viabilidade de tal medida consta objetivamente no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 
13.885/2019, o qual estabelece que, nos Municípios, os recursos advindos dos leilões do pré-sal 
deverão ser destinados à “criação de reserva financeira específica para pagamento das despesas 
previdenciárias com os fundos previdenciários de servidores públicos ou com as contribuições sociais 
de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 
inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os de contribuições incidentes 
sobre o décimo terceiro salário, do respectivo ente e de todas as pessoas jurídicas de direito público e 
privado integrantes de sua administração direta e indireta, ressalvadas as empresas estatais 
independentes, vincendas até o exercício financeiro do ano subsequente ao ano da transferência de 
recursos pela União”. Não obstante, em que pese a clareza e a literalidade contida na interpretação da 
referida norma, o Relator alteou ser imprescindível que a execução de tais despesas seja precedida da 
devida autorização legal, seja na Lei Orçamentária Anual, seja por meio de créditos adicionais. Assim, 
na hipótese de os recursos serem utilizados no exercício de 2021, porém sem ter havido a previsão no 
orçamento anual, as despesas deverão ser executadas por meio de aprovação de créditos adicionais, 
tendo como fonte o excesso de arrecadação ou superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 
de 2020, conforme consta em entendimento expressado pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
mediante a Nota Técnica SEI n. 11490/2019/ME. Sendo assim, concluiu que os recursos arrecadados 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092344
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/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12276.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12276.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm#art1III
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm#art1III
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm#art11
https://www6.tce.ma.gov.br/sae/documentos/nota_tecnica__11490-2019_ME.pdf;jsessionid=2arhyjf36fzrDF-QYOmtzlbwINKGxSg6pucZFkDe.node184
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com os leilões dos volumes excedentes do Pré-Sal, regulamentados pela Lei n. 13.885/2019, poderão 
ser empregados no pagamento de despesas previdenciárias do RPPS municipal, desde que precedido 
de autorização legislativa, devendo as respectivas despesas ser registradas de acordo com os códigos 
disponibilizados no Anexo II da Instrução Normativa n. 05/2011 – “DISCRIMINAÇÃO DAS 
NATUREZAS DE DESPESA”, TCE/MG. No que diz respeito à aplicação dos recursos do 
excedente da cessão onerosa do Pré-Sal como aporte financeiro para o equacionamento de déficit 
atuarial do RPPS municipal, o Relator frisou que, desde a Emenda Constitucional n. 20/1998, a 
observância de critérios que visem à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) ganhou contornos constitucionais e traçou, assim, vetores 
estruturantes do sistema previdenciário, os quais permanecem vigentes e operantes mesmo após as 
modificações normativas implementadas pela novel Reforma Previdenciária instituída pela Emenda 
Constitucional n. 103/2019. Na esteira de tais preceitos insculpidos pelo constituinte derivado, a 
relatoria asseverou que a Orientação Normativa SPS/MPS n. 02/2009, importante marco para a 
regulamentação da organização dos RPPS, previu, em seu artigo 22, que a garantia do equilíbrio no 
referido sistema de previdência deve ocorrer mediante “[...] avaliação atuarial inicial e as reavaliações 
realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de 
benefícios.” Nesse viés, destacou que a primeira opção à disposição dos entes federados, para fins de 
contenção de situações deficitárias, é materializada pela instituição do mecanismo intitulado “plano de 
amortização”, o qual deverá ser instaurado mediante lei, nos termos dos artigos 53, § 6º, e 54 da 
supracitada Portaria MF n. 464/2018, regulamentado pela Instrução Normativa n. 07, de 21 de 
dezembro de 2018, conforme esclarece o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional. O segundo mecanismo que a Portaria MF n. 464/2018 disponibiliza aos entes federados 
para o controle do déficit atuarial de seu sistema previdenciário é materializado pelo sistema de 
“segregação de massa”, o qual, também instituído por lei, nos termos dos artigos 53, § 6º, e 58 da 
referida portaria, deve passar por aprovação da entidade fiscalizadora federal (art. 20, § 4º), e se 
fundamenta na ideia de que uma parte dos benefícios seja custeada por um “Fundo de Repartição” e 
outra por um “Fundo em Capitalização”, nos termos de seu artigo 56. Expendidas tais considerações, 
o Relator destacou que, da análise do art. 1º da Portaria MPS n. 746/2011, é possível concluir que os 
aportes para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS instituído 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deverão atender a duas condições: a) se 
caracterizarem como despesa orçamentária com aportes destinados, exclusivamente, à cobertura do 
déficit atuarial do RPPS conforme plano de amortização estabelecido em lei específica do respectivo 
ente federativo; e b) serem utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
vinculados ao Plano Previdenciário de que trata o art. 2º, inciso XX, da Portaria MPS n. 403, de 10 de 
dezembro de 2008. Ademais, o § 1º do referido art. 1º da Portaria MPS n. 746/2011 prevê que os 
aportes para cobertura de déficit atuarial do RPPS ficarão sob a responsabilidade da Unidade Gestora, 
devendo tais recursos serem controlados separadamente dos demais, de forma a evidenciar a 
vinculação para qual foram instituídos e, além disso, permanecerão devidamente aplicados em 
conformidade com as normas vigentes, pelo prazo de, no mínimo, 5 anos. Diante de todo o cenário 
legislativo delineado pelo Relator, conclui-se que o arcabouço normativo não impõe maiores óbices 
para que os recursos oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos entes federados 
em decorrência da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas previdenciárias 
vinculadas aos aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, e que sejam, 
portanto, empenhados no elemento de despesa 3.3.91.97. Assim, considerando que os gastos com o 
equacionamento do déficit atuarial do RPPS são passíveis de serem classificados como despesas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.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
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
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previdenciárias, tal como proposto pela legislação federal, asseverou inexistir impedimento para que 
tais recursos sejam destinados ao equacionamento do déficit atuarial do RPPS municipal, desde que o 
ente federado tenha instituído, mediante lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit 
previdenciário (“plano de amortização” ou “segregação de massa”) e que atenda à necessidade de que 
os recursos vinculados a tal fim sejam controlados separadamente dos demais, de forma a evidenciar 
a vinculação para qual foram instituídos e, que permaneçam devidamente aplicados em conformidade 
com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 anos. Acrescentou, ainda, que, nos termos do 
entendimento elaborado pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas ao responder, na sessão de 
31/8/2011, à Consulta n. 837548, de relatoria do Conselheiro Elmo Braz Soares, os valores do 
excedente da cessão onerosa do Pré-Sal, utilizados como aporte financeiro para equacionamento do 
déficit atuarial do RPPS e revertidos para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
do Plano Previdenciário, deverão ser escriturados sob o código 3.3.91.97.00 (3 – Despesas Correntes; 
3 – Outras Despesas Correntes; 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação dentre Órgãos, 
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 97 – Aporte para 
Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), conforme aponta a classificação orçamentária e financeira 
prevista na Instrução Normativa n. 05/2011, TCE/MG. Outrossim, destacou que, nos termos da 
jurisprudência consolidada por este Tribunal na Consulta n. 862594, de relatoria do Conselheiro 
Sebastião Helvecio, caso o ente municipal tenha optado por realizar o equacionamento de seu déficit 
atuarial previdenciário mediante o mecanismo da segregação de massas, previsto essencialmente nos 
artigos 56 a 60 da Portaria MF n. 464/2018, a contabilização de aportes financeiros feitos no 
plano/grupo financeiro de Regimes Próprios de Previdência Social que tenham optado por tal sistema 
deverá ocorrer “sob o código 3.5.1.3.2.01.01 – Recursos para cobertura de insuficiências financeiras 
(DÉBITO); 1.1.1.1.0.00.00 – Caixa e Equivalência de caixa em moeda nacional (CRÉDITO); 
8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos (DÉBITO) e 8.2.1.1.4.00.00 – 
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (CRÉDITO), nos termos do Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional”. Nesse diapasão, o Tribunal Pleno 
aprovou, por unanimidade, o voto do Relator, no sentido de que: 1)  é possível que os recursos 
oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal sejam utilizados para o pagamento das 
despesas previdenciárias, com fulcro no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 13.885/2019, desde que 
precedida de autorização legislativa, devendo as despesas a eles vinculadas ser registradas de acordo 
com os códigos disponibilizados por este Tribunal no Anexo II da Instrução Normativa n. 05/2011 – 
“DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA”; 2)  inexistem impedimentos para que os 
recursos oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos entes federados em 
decorrência da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas previdenciárias 
vinculadas aos aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, e que sejam 
empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97, desde que o ente federado tenha instituído, mediante 
lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit previdenciário (“plano de amortização” ou 
“segregação de massa”) e que, em observância aos termos do art. 1°, II, da Portaria MPS n. 746/2011, 
atenda à necessidade de que os recursos vinculados a tal fim sejam controlados separadamente dos 
demais, de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos e, que permaneçam 
devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 anos. Processo 
n. 1082555, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, 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/837548
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862594
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm#1III
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1082555
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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4.4 Aposentadoria. Cargo Comissionado. Incorporação. Impossibilidade. Contribuição 
Previdenciária. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a despeito da existência de lei 
local autorizativa, não mais se revela possível a incorporação de cargos comissionados e funções 
gratificadas no momento da passagem do servidor para a inatividade, ainda que tenha havido 
contribuição previdenciária. Processo TCERJ nº 210.303-6/09, disponível em: Cadastro de Normas e 
Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

4.5 Previdência. Contribuição Previdenciária. Suspensão. COVID-19. A aprovação de lei municipal 
que suspenda o recolhimento de contribuições previdenciárias patronais, nos termos do art. 9º, §2º, 
da Lei Complementar Federal nº 173/2020, requer demonstração, por meio de dados orçamentários 
e/ou financeiros, que evidenciem a incapacidade do ente em manter seu adimplemento. Decisão TC 
01-2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

4.6 Contribuição previdenciária e imunidade para beneficiário portador de doença incapacitante. 
O artigo 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto estive em vigor, era norma de eficácia limitada e 
seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica 
dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. A imunidade 
prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (CF) (1) — com redação dada pela Emenda 
Constitucional (EC) 47/2005 e posteriormente alterada pela EC 103/2019 — possui eficácia limitada, 
condicionada à edição de lei. A eficácia plena dessa norma dependia da edição de lei específica, seja lei 
complementar federal ou lei regulamentar dos entes federados no âmbito de seus regimes próprios, 
com a definição das doenças incapacitantes aptas a afastar a incidência da contribuição (2). Ademais, 
não cabe ao Judiciário a utilização, por analogia, de lei elaborada para finalidade diversa daquela 
constante no art. 40, § 21, da CF, a fim de lhe conferir a plenitude de efeitos. Com esse entendimento, 
o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar que o § 21 do art. 40 
da CF, incluído pela EC 47/2005 (e posteriormente alterado pela EC 103/2019), possuía eficácia 
limitada. Além disso, determinou-se a modulação dos efeitos da decisão a fim de que os servidores e 
pensionistas, que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições, não tenham que 
restituí-las. Nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de 
julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo 
poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. RE 630137/RS, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 1007, disponível em: Brasília, 22 a 26 de fevereiro de 2021 Nº 1007 (stf.jus.br) 

 

4.7 As regras contidas no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20 abrangem a administração 
direita, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, inclusive os institutos 
responsáveis pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Consulta. Lei 
Complementar nº 173/20. Abrangência. Administração Direta, Autarquias, Fundações e Empresas 
Públicas dependentes. As regras contidas no art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 abrangem a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendidos todos os Poderes e órgãos autônomos, 
as respectivas administrações diretas, os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes, que compõem suas administrações indiretas, inclusive os institutos responsáveis pelos 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
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Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Processo nº 1092376, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMG nº 225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

4.8 Aposentadoria. Ato Complexo. Confirmação pelo Tribunal de Contas. Decadência. 
Readequação de entendimento. RE 636.553/RS, Tema 445/STF. Prazo de cinco anos. Marco 
inicial. Chegada do processo na corte de contas. Juízo de retratação. 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. A 
controvérsia dos autos cinge-se à saber se é possível aplicação de prazo decadencial para que a Corte 
de Contas da União analise aposentadoria de servidor público, ato necessário à perfectibilização da 
concessão do benefício previdenciário. Em decisão anteriormente proferida, esta Turma consignou, 
considerando a jurisprudência firme desta Casa, no sentido de que, por se tratar de ato complexo, a 
aposentadoria de servidor público só se completa com a análise pelo TCU e, portanto, não corre prazo 

decadencial entre a concessão pelo órgão e a decisão final proferida pelo TCU. No entanto, o  STF, 
em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de 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 
(Tema 445, RE 636.553/RS). REsp nº 1.506.932/PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 687, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

4.9 Ação Previdenciária: competência federal delegada e conflito de competência. “A competência 
prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de 
Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado”. Compete a tribunal regional federal, no âmbito 
da respectiva região, dirimir conflito de competência entre juiz federal ou juizado especial federal e 
juiz estadual no exercício da competência federal delegada. Cabe a tribunal regional federal solucionar 
o conflito de competência, observado o art. 108, I, e, e II, da Constituição Federal (CF) (1). Isso, 
porque se define o órgão conforme a competência para julgar possível recurso. Ao atuar em causas 
previdenciárias, o juízo da Justiça comum tem sua decisão submetida a tribunal federal, e não a tribunal 
de justiça. De igual modo, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a atribuição, porque sua 
atribuição para dirimir conflito entre juízes vinculados a tribunais diversos — nos termos do art. 105, 
I, d, da CF (2) — pressupõe estejam submetidos os atos, em sede recursal, a diferentes tribunais. O 
exercício da competência federal delegada pela Justiça comum pressupõe inexistência, na comarca do 
domicílio do segurado ou beneficiário da previdência social, de vara federal. Interpreta-se a exceção 
prevista no § 3º do art. 109 da CF (3) de forma estrita. Ademais, deve-se distinguir os conceitos de 
comarca e município. Pouco importa que o local de domicílio do segurado ou beneficiário não conte 
com vara federal. Cumpre saber se existe vara federal na comarca do domicílio em que está 
compreendido o distrito. Agrega-se a isso que, na situação dos autos, a distância entre o distrito de 
Itatinga, domicílio da segurada recorrida, e o município de Botucatu, no qual existe juizado especial 
federal, é quase a metade do limite previsto no art. 15, III, da Lei 5.010/1966 (4), com a redação dada 
pela Lei 13.876/2019. Na espécie, trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092376
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=445&cod_tema_final=445
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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Regional Federal da 3ª Região, que concluiu competir à Justiça comum — Vara Única do Foro Distrital 
de Itatinga, comarca de Botucatu — apreciar ação formalizada contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social, visando o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Ao apreciar o Tema 820 
da repercussão geral, o Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a recurso 
extraordinário a fim de, reformado o acórdão recorrido, declarar competente, para julgar ação movida 
por segurado, o juizado especial federal de Botucatu, da 31ª subseção da seção judiciário do estado de 
São Paulo. Vencido, parcialmente, o ministro Alexandre de Moraes. RE 860508/SP, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1008, disponível em: Brasília, 11 de março de 2021 Nº 1008 (stf.jus.br) 

 

4.10 Benefício previdenciário. Art. 115, II, da Lei nº 8.213/1991. Devolução de valores recebidos 
por força de interpretação errônea e de má aplicação da lei. Não ocorrência. Erro material ou 
operacional da administração. Inequívoca presença de boa-fé objetiva. Possibilidade de 
devolução. Tema 979. Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo 
(material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela 
Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) 
de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante 
do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era 
possível constatar o pagamento indevido. O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação 
errônea ou pela má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo 
porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser 
aplicada no pagamento dos benefícios. É regra geral do direito que ao administrado não é permitido 
alegar o desconhecimento da legislação, no entanto, não é dado exigir daquele que recebe o valor 
acima do devido pela Previdência Social a percepção da interpretação de todo o complexo legislativo, 
legal e infralegal utilizado pela Administração para o pagamento do benefício. Dentro dessa 
perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no 
sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da 
Previdência Social, é imprescindível, além do caráter alimentar da verba e do princípio da 
irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por 
indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão 
compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido. Assim, nessas 
circunstâncias, evidencia-se não ser possível exigir-se do beneficiário a devolução de valores pagos 
pelo INSS, ainda que indevidamente. Diferentemente das hipóteses anteriores (interpretação errônea 
e má aplicação da lei), onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o 
segurado recebeu o benefício de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido 
indevidamente, a hipótese de erro material ou operacional deve ser analisado caso a caso, de modo a 
averiguar se o beneficiário/segurado tinha condições de compreender a respeito do não 
pertencimento dos valores recebidos, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu 
dever de lealdade para com a Administração Previdenciária. Nesse contexto, é possível afirmar que há 
erros materiais ou operacionais que se mostram incompatíveis com a indispensável boa-fé objetiva, 
dando ensejo ao ressarcimento do indébito, situação que foi muito bem retratada no MS n. 
19.260/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 03/09/2014, ao exemplificar uma 
situação hipotética de um servidor que não possui filhos e recebeu, por erro da Administração, auxílio 
natalidade. Assim, os erros materiais ou operacionais cometidos pela Administração Previdenciária 
que não se enquadrem nas hipóteses de interpretação errônea e má aplicação da lei e não sejam capazes 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4693819&numeroProcesso=860508&classeProcesso=RE&numeroTema=820
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4693819&numeroProcesso=860508&classeProcesso=RE&numeroTema=820
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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de despertar no beneficiário inequívoca compreensão da irregularidade do pagamento abrem a 
possibilidade do ressarcimento. Dessa forma, pode-se afirmar com segurança que no caso de erro 
material ou operacional, para fins de ressarcimento administrativo do valor pago indevidamente, deve-
se averiguar a presença da boa-fé do segurado/beneficiário, concernente na sua aptidão para 
compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento. O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 
3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou 
indevidamente. Todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro 
da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo 
administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no benefício no 
percentual de até 30% (trinta por cento). REsp nº 1.381373/RN, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 688, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

4.11 Contas de Governo. Contribuição Previdenciária. Débitos Previdenciários. Quitação 
extemporânea. Impropriedade.  O recolhimento da contribuição previdenciária relativa aos 
servidores efetuado no exercício subsequente, bem como o adimplemento de parcelamento de débitos 
previdenciários fora do exercício não constituem, por si sós, irregularidades graves o bastante para 
macular as contas com irregularidade, devendo ser, in casu, consideradas impropriedades às contas. 
Processo nº 211.073-8/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de 
Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

4.12 Pensão por Morte. Ausência de Elementos. Falecimento do Beneficiário. Negativa de 
Registro. Diante da ausência de elementos imprescindíveis à conclusão pela legalidade do ato 
concessório de pensão por morte, ainda que diante da ausência de efeitos financeiros da Decisão, 
decorrente do falecimento do beneficiário, compete a esta Corte de Contas recusar seu Registro, sob 
pena de registro de ato eivado de irregularidades não sanadas. Processo nº 827.634-9/16, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 
(tcerj.tc.br) 

 

4.13 Aposentadoria. Ausência de Modificação do Ato. Entendimento do Gestor. Ausência de 
Sanção. Negativa de Registro. Não devem ser sancionados os gestores que, cientificados da 
irregularidade identificada por esta Corte, concluam que o ato não deva ser modificado. Nesses casos, 
cumpre ao Tribunal de Contas, nos limites de suas atribuições, decidir pela Recusa do Registro, ainda 
que se recomende ao jurisdicionado o saneamento da ilegalidade, mediante a edição de novo ato. 
Processo nº 108.189-6/16, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de 
Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

4.14 Aposentadoria. Vantagem Pecuniária. Incorporação da Inatividade. Impossibilidade e 
Possibilidade. Preceito normativo que condicione a incorporação de qualquer vantagem pecuniária, 
adstrita à condição futura, vale dizer, que utilize, por exemplo, os termos “para efeito de 
aposentadoria” ou “terá incorporado aos seus proventos”, com o advento da Emenda Constitucional 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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nº 20/98, que deu nova redação ao §2º do art. 40 da CRFB, tornou-se incompatível com a sistemática 
constitucional vigente que prescreve que os estipêndios de aposentadoria estão limitados à 
remuneração do cargo efetivo do servidor. Ainda que tenha havido incidência de contribuição 
previdenciária, a parcela não deve compor os cálculos dos proventos, a menos que exista lei municipal 
que permita a incorporação da parcela impugnada na ativa. Processo nº 251.008-0/16, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 
(tcerj.tc.br) 

 

4.15 Aposentadoria. Ato Administrativo. Irregularidade. Prejuízo do Servidor. Atuação do 
Tribunal de Contas. Princípio da Boa-Fé. Princípio da Moralidade. Interesse Público. 
Identificando que o prejuízo  advindo da irregularidade na composição do ato de aposentadoria e do 
servidor e na o do era rio, incumbe aos Tribunais de Contas dissentirem do ato, uma vez que o móvel 
de sua atuação o na o e exclusivamente a proteção das finanças públicas, mas o cumprimento da lei e 
a realização do interesse público prima rio, que na o desgruda dos princípios da boa-fé e da moralidade 
pública. Processo nº 219.495-9/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: 
Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

4.16 Consulta. Tempo de Serviço. Readaptação. Concessão de Aposentadoria Especial de 
Professor. Possibilidade. Comprovação por meio de declaração ou certidão de efetivo 
exercício das funções de magistério. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consulta 
formulada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Porto Velho – 
IPAM, esclareceu alguns questionamentos a respeito da possibilidade do período de readaptação, fora 
da sala de aula, ser considerado para efeitos de aposentadoria especial de professor. Constatou-se a 
existência dos pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 83 a 85 do Regimento Interno do 
TCE-RO, uma vez que a consulta foi formulada por autoridade competente; não se reportou a caso 
concreto; disse respeito à matéria inserida na competência desta Corte; e, ainda, encontrava-se 
acompanhada do parecer jurídico do poder consulente. No mérito, esta Corte de Contas pronunciou-
se favorável ao cômputo do tempo laborado por professor, para fins de aposentadoria especial de 
magistério, readaptado em razão de doença, que tenha exercido atividades pedagógicas em funções 
correlatas as do magistério, como as de natureza de auxílio individualizado na pesquisa escolar, 
orientação didática de trabalho em grupo, preparação e seleção de material didático para alunos e 
professores, desde que devidamente comprovado o exercício de funções de magistério, feito por meio 
de declaração ou certidão, e não tão somente pela planilha de tempo de serviço, emitida pela 
autoridade responsável da unidade de ensino, à qual o servidor esteve vinculado. Processo nº 
02128/2019 TCERO, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 21/21, disponível em: 
Informativo de jurisprudência | TCE-RO | Página: 20254 

 

4.17 Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). Pensão. Prescrição. 
Considera-se ilegal ato de alteração, que aumente o valor dos proventos ou benefícios, editado mais 
de cinco anos após a concessão inicial da aposentadoria, pensão ou reforma. O prazo prescricional 
para a promoção de melhorias em atos de pessoal é de cinco anos, contados da concessão inicial (art. 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
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2º do Decreto 20.910/1932). Acórdão nº 175/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: 
Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.18 Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Aposentadoria. 
Compatibilidade de horário. Simultaneidade. Professor. A acumulação de proventos de 
aposentadoria de cargo exercido em regime de dedicação exclusiva com proventos de outro cargo só 
é lícita se ambos os cargos se enquadrarem em uma das hipóteses do art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal e tiverem sido exercidos em períodos distintos, haja vista a previsão 
constitucional de compatibilidade de horários para a acumulação lícita de cargos e a imposição legal 
de o regime de dedicação exclusiva impedir o seu titular de exercer outro cargo, emprego ou função 
no âmbito da Administração Pública (art. 14 do Decreto 94.664/1987). Acórdão nº 1424/2021, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.19 Aplicação de recursos do Regime Geral 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, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-
30-TCMGO.pdf 

 

4.20 Representação. Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. Repasse. Omissão 
do Poder Público. Ato Ilegítimo. Deferimento de Medida Cautelar para garantir o imediato 
pagamento. A 1ª Câmara decidiu, à unanimidade, que a omissão do Município de Extremoz, quanto 
ao repasse das contribuições previdenciárias patronais dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 
maio e junho de 2020 (objeto da representação), bem como das eventualmente vencidas até dezembro 
do mesmo ano, além das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores públicos do seu 
quadro de pessoal, com referência às competências maio e junho de 2020, não se configurou em ato 
legítimo. A Relatora, Conselheira Maria Adélia Sales, enfatizou que a Lei Complementar Federal nº 
173/2020 foi editada com o objetivo de instituir uma espécie de regime fiscal provisório para o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d94664.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, possibilitando o reequilíbrio das finanças públicas. 
Nesse passo, o art. 9º, § 2º, da norma legal supracitada, teria permitido a suspensão temporária das 
contribuições previdenciárias patronais dos municípios devidas aos respectivos regimes próprios, com 
vencimento entre 01/03 a 31/12/2020, desde que autorizada por lei municipal específica, da qual não 
se conhece a materialidade. De toda forma, não houve autorização expressa para a suspensão dos 
pagamentos/repasses das contribuições previdenciárias dos segurados. Com base nesses argumentos, 
o colegiado deferiu a medida cautelar pleiteada pela Diretoria de Despesas de Pessoal (DDP), em sede 
de representação, para que o atual gestor do Poder Executivo adote as providências necessárias para 
garantir o imediato pagamento/repasse de todas as contribuições previdenciárias patronais e dos 
segurados vencidas até o protocolo da representação, bem como as eventualmente vencidas após a 
presente representação, em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
Extremoz (Extremoz-Prev). Proc. 003332/2020-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 
1/2021, disponível em: Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

 

4.21 Benefício Previdenciário. Art. 115, II, da Lei nº 8.213/1991. Devolução de valores recebidos 
por força de intepretação errônea e de má aplicação da lei. Não ocorrência. Erro material ou 
operacional da administração. Inequívoca presença de boa-fé objetiva. Possibilidade de 
devolução. Tema 979. Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo 
(material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela 
Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) 
de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante 
do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era 
possível constatar o pagamento indevido. O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação 
errônea ou pela má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo 
porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser 
aplicada no pagamento dos benefícios. É regra geral do direito que ao administrado não é permitido 
alegar o desconhecimento da legislação, no entanto, não é dado exigir daquele que recebe o valor 
acima do devido pela Previdência Social a percepção da interpretação de todo o complexo legislativo, 
legal e infralegal utilizado pela Administração para o pagamento do benefício. Dentro dessa 
perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no 
sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da 
Previdência Social, é imprescindível, além do caráter alimentar da verba e do princípio da 
irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por 
indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão 
compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido. Assim, nessas 
circunstâncias, evidencia-se não ser possível exigir-se do beneficiário a devolução de valores pagos 
pelo INSS, ainda que indevidamente. Diferentemente das hipóteses anteriores (interpretação errônea 
e má aplicação da lei), onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o 
segurado recebeu o benefício de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido 
indevidamente, a hipótese de erro material ou operacional deve ser analisado caso a caso, de modo a 
averiguar se o beneficiário/segurado tinha condições de compreender a respeito do não 
pertencimento dos valores recebidos, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu 
dever de lealdade para com a Administração Previdenciária. Nesse contexto, é possível afirmar que há 
erros materiais ou operacionais que se mostram incompatíveis com a indispensável boa-fé objetiva, 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__TCE_RN.pdf
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dando ensejo ao ressarcimento do indébito, situação que foi muito bem retratada no MS n. 
19.260/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 03/09/2014, ao exemplificar uma 
situação hipotética de um servidor que não possui filhos e recebeu, por erro da Administração, auxílio 
natalidade. Assim, os erros materiais ou operacionais cometidos pela Administração Previdenciária 
que não se enquadrem nas hipóteses de interpretação errônea e má aplicação da lei e não sejam capazes 
de despertar no beneficiário inequívoca compreensão da irregularidade do pagamento abrem a 
possibilidade do ressarcimento. Dessa forma, pode-se afirmar com segurança que no caso de erro 
material ou operacional, para fins de ressarcimento administrativo do valor pago indevidamente, deve-
se averiguar a presença da boa-fé do segurado/beneficiário, concernente na sua aptidão para 
compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento. O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 
3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou 
indevidamente. Todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro 
da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo 
administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no benefício no 
percentual de até 30% (trinta por cento). REsp nº 1.381.734/RN, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 688, disponível em:  STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

4.22 Pessoal. Tempo de Serviço. Contagem de tempo de serviço. Distrito Federal. Aposentadoria. 
Disponibilidade de Pessoal. Consulta. O tempo de serviço público prestado na administração 
direta e indireta do Distrito Federal pelos servidores que ingressaram no quadro de pessoal da União 
após a publicação da Lei 8.112/1990 deve ser contado unicamente para aposentadoria e 
disponibilidade (art. 103, inciso I, da mesma lei). Acórdão nº 426/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 346, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Autoridade. Legitimidade. Ausência. É 

possível, em caráter excepcional, conhecer de consulta formulada por autoridade não legitimada pelo 

Regimento Interno do TCU quando se tratar de matéria de interesse geral, com potencial de impacto 

em toda a Administração Pública. Acórdão nº 169/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 

343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.2 Direito processual. Representação. Admissibilidade. Interesse público. Princípio da 

Insignificância. Licitação. Não se conhece de representação formulada por empresa (art. 113, § 1º, 

da Lei 8.666/1993) que aponta vício na sua inabilitação em licitação cuja vencedora tenha ofertado 

proposta de preço pouco superior à da representante, em face da ausência de manifesto interesse 

público na ínfima materialidade. Acórdão nº 180/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 

343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.3 Negócio jurídico processual. Art. 190 do CPC/2015. Limites. Contraditório. Vulnerabilidade 

da parte. Inexistência. Requisito de validade. Transação de ato judicial. Aquiescência do juiz. 

Necessidade. O negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de 

titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz. A controvérsia dos autos 

consiste na verificação dos possíveis limites impostos pelo diploma legal ao objeto do negócio jurídico 

processual. Na hipótese, a questão é definir a possibilidade das partes estipularem, em negócio jurídico 

processual prévio, que haverá, em caso de inadimplemento contratual, o bloqueio de ativos financeiros 

para fins de arresto e penhora, em caráter inaudita altera parte e sem necessidade de se prestar garantia. 

De acordo com a doutrina, o negócio jurídico processual é "o instrumento por excelência da 

autonomia privada, correspondendo justamente à modalidade de ato lícito que permite ao particular 

escolher os efeitos a serem produzidos, os quais serão tão somente reconhecidos e tutelados pelo 

ordenamento na medida em que se mostrem compatíveis, estrutural e funcionalmente, com os limites 

da legalidade". O art. 190 do CPC/2015 formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos 

processuais, conferindo, assim, certa flexibilização procedimental ao processo, tendo em mira a 

promoção efetiva do direito material discutido. É certo que não é de hoje a existência de hipóteses 

isoladas e tipificadas de negócios jurídicos processuais. Todavia, ganha destaque a sistematicidade com 

que o novo Código de Processo Civil articulou uma cláusula geral de negociação, consagrando a 

atipicidade como meio apto à adequação das demandas às especificidades da causa e segundo a 

conveniência dos litigantes, sempre, é claro, moldada pelos limites impostos pelo ordenamento 

jurídico. Assim, não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, prevista a recusa de sua aplicação 

"somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma 

parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade". A doutrina preconiza que, nada obstante, 

quando evidenciado um conflito entre alguma das típicas garantias processuais formadoras da tutela 

justa (contraditório, igualdade, ampla defesa) e a manifestação volitiva das partes, o magistrado, diante 

do caso concreto, deverá realizar um exame de ponderação entre os valores colidentes. No caso, no 

exercício da função fundamental de conferir efetividade às convenções, preservando a materialidade 

da garantia constitucional, consideram-se transpostos os limites impostos à celebração, em razão de 

seu objeto. Ademais, o objeto de negociação investigado merece reprimenda também pelo fato de 

transigir sobre atos de titularidade judicial. Nessa linha de intelecção, no que respeita ao caso concreto, 

é possível afirmar que todas as vezes que a supressão do contraditório conduzir à desigualdade de 

armas no processo, o negócio processual, ou a cláusula que previr tal situação, deverá ser considerado 

inválido. Noutro ponto, vislumbrando o juiz, na análise do instrumento, que a transação acerca do 

contraditório não torna uma das partes vulnerável, dada as peculiaridades do caso, é possível 

reconhecer-lhe validade. Resp 1.810.444-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 686, disponível 

em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.4 Controle Externo. Prescrição. Pretensão Executória. Ressarcimento. Dano ao Erário. 

Expedição de Ofício. Ministério Público. Improbidade Administrativa. Repercussão Geral 

897 STF. Repercussão Geral 899 do STF. A despeito do reconhecimento da prescrição da 

pretensão ressarcitória, nos termos do Tema 899de Repercussão Geral, firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal, deve o Tribunal de Contas decidir definitivamente o processo quanto ao seu mérito 

e, se for o caso, reconhecer tão somente a ilegalidade do ajuste, sem, contudo, aplicar qualquer 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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penalidade. Entretanto, o Tribunal deverá expedir ofício ao Ministério Público para ciência dos fatos 

e análise de eventual ajuizamento de ação de ressarcimento de danos ao erário fundadas na prática de 

ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, em linha com a tese adotada no Tema 

897 de Repercussão Geral no STF. Processo TCERJ nº 101.922-9/12, Boletim de Jurisprudência do 

TCERJ nº 1/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5.5 Processual. Competência. Relatoria de recurso de agravo. A competência para análise de recurso 

de agravo deve ser fixada com base na relatoria à qual o respectivo processo foi distribuído e não na 

pessoa do julgador. Assim, o relator competente é o conselheiro que está vinculado à relatoria, ou seja, 

a competência é decorrente da relatoria pela qual é responsável. Por consequência, afastado da relatoria 

ou cessada oportuna interinidade, o conselheiro relator não será mais competente, pois a 

inalterabilidade é da relatoria e não do relator responsável. Acórdão nº 547/20, Boletim de 

Jurisprudência do TCEMT nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

5.6 Processual. Embargos declaratórios. Contradição interna. A contradição que autoriza a oposição 

de embargos declaratórios é interna ao julgado atacado, ou seja, aquela verificada entre os elementos 

que compõem a estrutura da decisão, e não entre ela e outros precedentes. Acórdão nº 539/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

5.7 Processual. Embargos de declaração. Fundamentos. Obscuridade, omissão e contradição. Os 

fundamentos dos embargos de declaração devem conservar o intuito claro e manifesto de sanear vícios 

acidentais, eventualmente observados na essência da respectiva decisão recorrida, com base em alguma 

hipótese de obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não cabem embargos de declaração para 

rediscutir matéria amplamente debatida na decisão recorrida, sob a alegação de suposta omissão ou 

contradição, quando os pontos suscitados pelo recorrente foram tratados com objetividade no voto 

condutor do Acórdão. Entende-se por obscura, a decisão que falte a necessária clareza para seu correto 

entendimento, resultante da deficiente redação textual, que enseje ambiguidades, dúvidas, confusões 

ou incertezas acerca da manifestação escrita da decisão. A omissão ocorre quando o órgão julgador 

deveria apreciar determinado aspecto do processo, mas não o faz. A contradição ocorre quando há 

afirmações contrastantes acerca do mesmo assunto e na mesma decisão, de maneira a torná-las 

inconciliáveis. Acórdão nº 616/20, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 70, disponível em: 

BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

5.8 Processual. Sanções. Multa. Envio intempestivo de documentos. Individualização. 

Intranscendência.  Para aplicação de multa administrativa, em decorrência de envio intempestivo de 

documentos por meio de sistema informatizado de auditoria, há que se evidenciar o efetivo causador 

do dano, a existência de culpa ou de dolo e o nexo entre a conduta e o eventual dano. Diante da dúvida 

de quem realmente é o responsável pelo atraso, deve-se optar pela não responsabilização. 2. A multa 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
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deve ser aplicada de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato irregular, 

atendendo-se ao princípio da “intranscendência” da sanção administrativa, que veda a imposição de 

sanções e restrições que superem a dimensão pessoal de quem cometeu o delito. Acórdão nº 549/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

5.9 Direito Processual. Pedido de Revisão. Admissibilidade. Documento novo. Para fins de 

admissibilidade do pedido de revisão, considera-se documento novo aquele que já existia no momento 

do julgamento, porém era ignorado ou não poderia ser usado no processo que deu origem à decisão 

impugnada, não tendo o condão de preencher esse requisito a superveniência de legislação sobre a 

matéria julgada. Acórdão TC nº 1630/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, 

disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

5.10 Processual. Julgamento. Suspeição. Conselheiro. Votação. Não se verifica prejuízo, a ensejar a 

nulidade da deliberação colegiada desta Corte, a hipótese de conselheiro suspeito participar de 

julgamento cujo resultado não seria alterado no caso de subtração de seu voto. Acórdão TC nº 

1629/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, disponível em: Informativo-de-

Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

5.11 Direito processual. Agravo. Medida Cautelar. Requisito. Fumus boni juris. Periculum in 
mora. O agravo contra medida cautelar deve se limitar à demonstração da ausência dos pressupostos 

que ensejaram a sua adoção (fumaça do bom direito e perigo na demora), não se prestando ao exame 

exaustivo de mérito, em face do caráter de cognição superficial das tutelas cautelares. Acórdão nº 

231/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal 

TCU 

 

5.12 Direito Processual. Relator. Competência. Agravo. Decisão interlocutória. Recesso. 

Presidente. A competência para relatar agravo interposto contra decisão monocrática do Presidente 

do TCU expedida durante o período de recesso é do respectivo relator do processo. Acórdão nº 

241/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal 

TCU 

 

5.13 Direito Processual. Recurso. Princípio da boa-fé. Recurso de reconsideração. Débito. 

Recolhimento. Prazo. Em recurso de reconsideração, o reconhecimento da boa-fé do responsável 

enseja a desconstituição do acórdão recorrido para que lhe seja concedido novo e improrrogável prazo 

para o recolhimento do débito atualizado monetariamente, sem a incidência dos juros de mora (art. 

12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992). Acórdão nº 1422/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, 

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.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/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.14 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Princípio da economia processual. 

Arquivamento. Débito. Citação. Concluindo o TCU pela existência de débito com valor diferente 

do originalmente apurado, em montante inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Tribunal para 

instauração de tomada de contas especial, e caso ainda não tenha havido citação válida, o processo 

deve ser arquivado, sem o cancelamento do débito, e a documentação pertinente restituída ao tomador 

de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 

15 da Instrução Normativa-TCU 71/2012. Acórdão nº 1738/21, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 344, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.15 Direito Processual. Citação. Validade. Requisito. AR. Citação por Edital. Antes de promover a 

citação por edital, o TCU, para assegurar a ampla defesa, deve buscar ao máximo outros meios 

possíveis para localizar e citar o responsável, nos limites da razoabilidade, a exemplo das medidas 

previstas no art. 6.º, inciso II, da Resolução-TCU 170/2004, fazendo juntar aos autos documentação 

ou informação comprobatória dos diferentes meios experimentados que restaram frustrados, como 

também da impossibilidade em localizá-lo, demonstrando, quando for o caso, que ele está em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, procedimento que deve ser adotado mesmo quando for lançada pelos 

Correios a informação “não procurado” no cartão de aviso de recebimento da comunicação processual 

remetida ao responsável. Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.16 Representação. Tutela Antecipada. Efeitos. Ausência de Direito Definitivo. A concessão de 

tutela antecipada, proferida antes mesmo da oitiva do jurisdicionado, em sede de cognição sumária, 

com vistas a evitar a ocorrência de dano até que fosse possível, numa análise exauriente, concluir pela 

existência ou não das ilegalidades apontadas pela Representante, não confere direito definitivo à parte. 

Processo nº 229.060-9/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 2/21, disponível em: Cadastro de 

Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5.17 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. 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 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/NUMATO%253A71%2520NUMANOATO%253A2012/score%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/NUMATO%253A170%2520NUMANOATO%253A2004/score%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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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, Informativo 

de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-

TCMGO.pdf 

 

5.18 Representação. Medida Cautelar. Tutela de Urgência já concedida. Remuneração do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Subsídios. Pandemia provocada pela 

COVID-19. Lei Complementar nº 173/2020 e impossibilidade de aplicação de aumento de 

remuneração durante o exercício financeiro de 2021. Lei Municipal que fixa e majora os 

subsídios dos agentes políticos municipais com efeitos financeiros a partir de 01.01.2021. 

Aplicação da Súmula nº 32 TCERN. Cumprimento da medida cautelar deferida em sede de 

Acórdão. Não comprovação, no mérito, do cumprimento das exigências previstas na LRF. 

Confirmação da medida cautelar deferida. Aplicação de sanção ao Presidente da Câmara 

Municipal à época. Em sede de julgamento de mérito, a 2ª Câmara proferiu decisão no bojo dos 

autos da Representação oferecida pela Diretoria de Despesa com Pessoal (DDP), onde confirmou a 

medida cautelar deferida, para determinar à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores do 

município jurisdicionado que se abstivessem de praticar qualquer ato com o escopo de conferir efeitos 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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jurídicos à Lei local que majorara os subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais; julgou pela irregularidade da matéria nos termos do art. 75, II, da Lei 

Complementar nº 464/2012, em diálogo com o pacificado por meio da Súmula nº 32/do TCE/RN; 

considerou nulos de pleno direito os atos de aumento de despesa dos agentes políticos, no interregno 

de 2021-2024, do Poder Público Municipal (desconformidade com o disposto no art. 21, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal); julgou que fosse aplicada, para fins de fixação da remuneração dos agentes 

políticos locais, a última lei válida sobre a matéria, devendo ser monitorado pela DDP, e que fossem 

expedidas imediatas determinações aos atuais Prefeito e Presidente da Câmara Municipal, para que só 

realizassem pagamentos dos agentes políticos locais com base nos valores lastreados na última lei 

válida sobre a matéria. Apreciando a alegação de ilegitimidade suscitada pelo então prefeito do 

município, a douta Relatora do feito entendeu que tal tese não se sustentava, tendo em vista a teoria 

monista, insculpida no art. 29, do Código Penal Brasileiro, que também guardaria suporte no art. 70, 

paragrafo único, da Lei Magna e no art. 93, do DL nº 200/1967. Para a eminente Conselheira-

Substituta, haveria impossibilidade jurídica temporária de emissão de ato normativo que majorasse 

qualquer tipo de remuneração. Registrou que o efeito prático da lei municipal em questão teria sido, 

indiscutivelmente, majorar subsídios, em afronta ao disposto na LC Nacional nº 173/2020. E que, no 

caso em pauta, além de desconformidade ao prescrito pela LC nº 173/2020, não foram cumpridas as 

exigências materiais da LRF – cujo fundamento de validade normativa residiria na própria 

Constituição da República (art. 165, §9º, II). Afirmou, ademais, que, no tocante ao Prefeito, Vice e 

Secretários Municipais, a Lei Municipal vergastada teria violado frontalmente o deliberado pelo 

TCE/RN no processo nº 14526/2012. Assim, segundo a Conselheira-Substituta, haveria dois 

problemas com a lei em testilha: “a) por ir de encontro ao positivado na LC 173/2020; b) nas regras 

elementares de geração de despesa de caráter continuado determinadas infraconstitucionalmente”. A 

vista disso, foi deferida tutela de urgência por parte do TCE/RN. Sobre a efetividade da tutela 

provisória, sindicalizou o MPC que, conforme apontado pela Unidade Técnica, houve o cumprimento 

integral, por parte do Poder Executivo e Legislativo do Município jurisdicionado, da medida cautelar 

imposta, considerando realizado o monitoramento, e que fosse reconhecido o cumprimento da 

decisão cautelar proferida no bojo do processo em tela. Segundo a Relatoria do feito, em que pese a 

ejeção irregular de recursos públicos tenha sido evitada a tempo, por força da atuação preventiva por 

parte do TCE/RN, irregularidades relevantes ocorreram no caso concreto. Isso, pois, não se 

vislumbrou nos autos processuais, em sede de cognição exauriente, qualquer nova informação que 

corroborasse o atendimento, por parte do Poder legislativo Municipal, do prescrito pela LC nº 

101/2000, quanto ao recrudescimento da despesa de caráter continuado. Analisando as 

responsabilidades pelas inconformidades apuradas nos autos, entendeu a Conselheira-Substituta, com 

substrato na Lei Orgânica Municipal, que procederia a tese de que o Prefeito não teria tido ingerência 

objetiva (concordância/anuência) na sanção da lei municipal combatida, visto que, no tocante à 

fixação da remuneração dos agentes políticos locais, a referida Lei Orgânica não exigiria sanção do 

prefeito, contudo, tal sorte não assistiria ao Presidente da Câmara Municipal. Explicou que, além de o 

diploma local vincular a sanção da Lei em vergasta, privativamente, à Câmara Municipal, a defesa desse 

gestor não teria acostado qualquer documento no sentido de comprovar a adequação do impacto 

orçamentáriofinanceiro ao prescrito pelo ordenamento jurídico, sendo que, na época da elaboração 

da lei local, o referido gestor era o Presidente da Mesa-Diretora. Dessa forma, entendendo a 

Conselheira-Substituta pela primariedade do mesmo, propôs sanção no patamar mínimo do prescrito 
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pelos arts. 107, II, “b”, da LC nº 464/2012, c/c o art. 323, II, “b”, da regra regimental vigente. 

0Processo nº 3585/2020 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 1/2021, disponível em: 

Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

5.19 Direito Processual. Representação. Admissibilidade. Estrutura Organizacional Ato 

Normativo. Desobediência. Não se conhece de representação que aponte suposta irregularidade 

por descumprimento de norma de organização interna da própria unidade jurisdicionada, se não 

embasada também na violação de leis ou da Constituição Federal, por não caracterizar qualquer ofensa 

ao ordenamento jurídico. Acórdão nº 431/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 346, disponível 

em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
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