
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 1 de 59 
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões 

selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas 

estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência 

desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  
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individual ou microempreendedor.  
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exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b e 10.6.1 do Anexo 
VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017) lapso temporal em regra superior ao prazo inicial 
do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e 
na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável 
para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas 
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do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer 
outra particularidade.  

1.1.10 Licitações. Serviço de Tecnologia da Informação: dispensa de licitação, delegação de 
função normativa e livre iniciativa.  

1.1.11 Licitação. Edital. Capacidade Técnica. Atestado.  

1.1.12 Licitação. Concorrência. Alienação. Bem Público.  
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1.1.14 Edital. Serviços. Terceirização.  
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Operacional. Atestado de Capacidade Técnica. Atividade Meio-Fim. Subcontratação.  

1.1.21 Licitação. Concessão de Serviço Público. Estacionamento. Capacidade Técnico-
Operacional. Logradouro Público.  

1.1.22 Licitação. Concessão de Serviço Público. Modelo Econômico- Financeiro. Tributação. 
Fluxo de Caixa Descontado.  

1.1.23 Licitação. Concessão de Serviço Público. Qualificação Econômico-financeira. 
Patrimônio Líquido.   
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1.1.25 Contrato Administrativo. Liquidação da Despesa. Pagamento Antecipado.  

1.1.26 Na contratação integrada do RDC (art. 9º da Lei 12.462/2011), se não houver alocação 
objetiva de riscos entre as partes, prevista no edital do certame, o contratado deve 
assumir eventuais encargos resultantes de erros, incompletudes e omissões do 
anteprojeto, identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo, uma 
vez que tal situação, inerentes a esse regime de contratação, pode ser considerada álea 
ordinária.  

1.1.27 Para a realização de procedimento licitatório em repartição sediada no exterior, com 
objeto a ser executado no Brasil, devem estar demonstradas a necessidade e a 
vantajosidade de realização da licitação no exterior, para não haver afronta nos arts. 23, 
§ 3º e 42 da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei.  
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seleção da proposta mais vantajosa.  

1.1.33 Contrato Administrativo. Sanção administrativa. Inadimplência. Multa. Limite Máximo.  
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Legitimidade. Procuração.  

1.2.2 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Fim de Mandato. 
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1.2.3 Pessoal. Adicional por Tempo de Serviço. Estado-Membro. Município. Anuênio. a 
Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção.  

1.2.4 Pessoal. Subsídio. Quintos. Conselho Nacional do Ministério Público. Ato Normativo. 
Competência do TCU.  

1.2.5 Remuneração. Gratificação de raios X. Adicional de insalubridade. Acumulação. 
Vedação. Consulta.  

1.2.6 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Procuração.  

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

1.2.8 Tribunal de Contas Estadual: cargo de auditor previsto na CF, simetria e modulação de 
efeitos.  
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1.3 Concurso Público  

1.3.1 Procuradoria Municipal. Instituição. Cargo em Comissão. Cargo Efetivo. Concurso 
Público.  

 

1.4 Fiscalização e Controle  

1.4.1 Convênio. Transferência de Recursos. Vedação. Fundo Nacional de Assistência Social. 

Transferência fundo a fundo. Benefício Assistencial. Alimento. Cesta Básica. COVID-19. 

Consulta.  

1.4.2 Responsabilidade. Projeto e Pesquisa. Omissão do dever de prestar contas. Débito. Multa. 

Contas Irregulares.  

1.4.3 Fiscalização. Pessoa Jurídica de Direito Privado. Atos Internos.  

1.4.4 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Cooperativa. Contratação. Mão de Obra. 

Intermediação.   

1.4.5 Responsabilidade. Convênio. Concedente. Fiscalização. Ausência. Convenente.  

1.4.6 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Limite Máximo. Exceção. Capacidade 
Econômica. Interesse Público.  

1.4.7 Consulta. Saúde. Recursos. COVID-19. Leitos de Unidade de Tratamento Intensivo. 
Despesas. Fundamentação. Princípio da Razoabilidade. Princípio da Transparência.  

1.4.8 Consulta. Contratação de Profissionais Terceirizados e Estagiários para pagamento com 
recursos arrecadados oriundos e multas de trânsito. Possibilidade nos termos do art. 10, 
XXII da Resolução nº 638/2016 do Contran. Reforma do Prejulgado nº 0940.  

1.4.9 Gestão Administrativa. Administração Federal. Acesso à informação. Empresa Estatal. 
Alta Administração. Agenda de compromissos públicos. Divulgação.  

1.4.10 Reponsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Dosimetria. Parecer jurídico.  

1.4.11 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Comprovação. Contratado. Prestação de 
Contas.  

1.4.12 Responsabilidade. SUS. Débito. Solidariedade. Medicamento. Identificação. Nota fiscal.  

1.4.13 Auditoria. Descumprimento. Ordem Cronológica de Pagamentos. Despesa Pública. 
Ordenação de Despesa.  

1.4.14 Liquidação de Despesa. Erro de Procedimento. Irregularidade. Desobediência à Norma 
Legal.  

1.4.15 Tomada de Contas. Débito. Prestação de Serviço. Remuneração.  
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2. Direito Constitucional  

 

2.1 Controle de Constitucionalidade. Prerrogativa de foro e princípio da simetria.  

2.2 Ministro da Educação e nomeação pro tempore de dirigente de instituição federal.  

2.3 Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipais e Princípio da Simetria.  

2.4 Regulamentação da Publicidade dirigida às crianças em estabelecimentos de educação 
básica.  

2.5 Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atuação funcional. 
Requisição direta de documentos aos jurisdicionados. Autonomia. Ausência de 
subordinação ao presidente da Corte de Contas. Arts. 73, § 2º, I, e 130, da Constituição 
da República. 

2.6 Concessionária de energia elétrica e utilização onerosa de domínio público estadual.  

2.7 Inconstitucionalidade material por violação à isonomia na relação Estado-Cidadão.  

2.8 Covid-19: suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento.  

2.9 Covid-19: medidas de contenção à transmissão do novo coronavírus e proibição 
temporária de atividades religiosas em ambiente presencial.  

2.10 DL 70/1966 e recepção pela Constituição Federal de 1988. 

2.11 Ensino a distância: lei estadual e vício de iniciativa.  

2.12 Requisito para a instauração de CPI e direito das minorias parlamentares. 

2.13 Decisões judiciais e constrição de verbas públicas.  

 

3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 ICMS, regime de antecipação tributária e reserva de lei complementar. 

3.2  Propriedade originária sobre petróleo extraído e inexistência de fato gerador de ICMS.  

3.3 Consulta. Execução Orçamentária. Recursos. Emenda Parlamentares Impositivas. 
Transferências Especiais. Execução. Procedimentos. LOA. Portarias.  

3.4 Consulta. Despesas. Educação. Saúde. COVID-19. Manutenção. Ensino.  

3.5 Contribuição ao PIS e CONFINS. Regime monofásico. Creditamento. Não cabimento. 
Excepcionalidade. Previsão legislativa expressa.  



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 6 de 59 

3.6 Recursos na área de saúde. Mínimo constitucional. Não alocação. Estado-membro. 
Reparação integral devida.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Pensão. Benefício de Prestação Continuada. Acumulação. Ilegalidade.  

4.2 Previdência. Ato sujeito a registro. Aposentadoria. Contagem de Tempo de Serviço. 
Advocacia. Emenda Constitucional nº 20/1998.  

4.3 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Investimento Previdenciário. 
Destinação Específica. Vinculação. Déficit atuarial.    

4.4 Pessoal. Acumulação de pensões. Limite. Pensão Militar. Benefício de Prestação 
Continuada. INSS.  

4.5 Consulta. Aposentadoria. Regime Próprio. Averbação. Tempo de Serviço. Contribuição 
do RGPS. Certidão de Tempo. Possibilidade de utilização das contribuições certificadas. 
Cálculo de proventos. Responsabilidade do servidor. Correção de erros e lacunas.  

4.6 Consulta. LC nº 173/2020. Revisão Geral Anual. Índice aplicável. IPCA. Pandemia.  

4.7 Consulta. Pessoal. Carreira Militar. Acumulação de cargos públicos. Militar na ativa e na 
reserva. Professor. Contratação temporária de excepcional interesse públicos. Mesmo 
ente público. Multiplicidade de contratos. Viabilidade.  

4.8 Recurso de Reexame. Servidores. Aposentadoria. Anulação. Tempo de Contribuição.   

4.9 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Cargo em Comissão. 
Aposentadoria. Proventos.  

4.10 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Distrito Federal. Aposentadoria. 
Disponibilidade de pessoal. Consulta.  

4.11 Aposentadoria. Vantagem opção. Regularização. Providência. Pensão. VPNI.  

4.12 Teto constitucional. Pensão. Aposentadoria. Acumulação. Marco temporal.  

4.13 Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Benefício de prestação continuada. 
INSS.  

4.14 Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de serviço. Limite 
mínimo.  

4.15 Aposentadoria. Incorporação. Cálculo dos Proventos. Possibilidade.  
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5. Direito Processual   

 

5.1 Direito Processual. Ato sujeito a registro. Ministério Público de Contas. Manifestação. 

5.2 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Lapso 

Temporal. Princípio do Contraditório.   

5.3 Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Alegação de excesso. Ausência 

de planilha de cálculos. Art. 535, § 2º, do CPC. Concessão de prazo. Possibilidade. 

5.4 Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação de percentual 

após a liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Majoração dos honorários 

na instância superior. Impossibilidade. 

5.5 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da Lei 

n. 13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Termo inicial. Cancelamento. 

5.6 Direito Processual. Comunicação Processual. Validade. Endereço. Domicílio 

Necessário.  

5.7 Direito Processual. Cobrança Executiva. Bens. Inexistência. Execução Judicial. Pessoa 

Jurídica. Sucessão. Débito. Ressarcimento ao Erário.  

5.8 Direito Processual. Sobrestamento de Processo. Decisão Judicial. STF. Repercussão 

Geral. Ressarcimento ao erário. Prescrição.  

5.9 Direito Processual. Revelia. Pessoa jurídica. Débito. Ente da Federação. Prazo. 

Recolhimento.  

5.10 Direito Processual. Tribunal de Contas. Ato Administrativo. Comunicação Processual. 

Atividade Judicante. Cumprimento da Decisão. Multa. Coerção.  

5.11 Prescrição. Interrupção. Ato Inequívoco. Comunicação Processual.  

5.12 Direito Processual. Contrato. Tomada de Contas. Descumprimento de Decisão. 

Intervenção de Terceiros. Multa. Coerção.  

5.13 Recurso de Revisão. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de Mérito.  

5.14 Embargos de Declaração. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de 

Mérito.  

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 8 de 59 

1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Licitação. Habilitação Jurídica. Contrato Social. Objeto da Licitação. Compatibilidade. Para 
fins de habilitação jurídica nas licitações, faz-se necessária a compatibilidade entre o objeto do 
certame e as atividades previstas no contrato social das empresas licitantes. Acórdãos nº 503/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.2 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Tempo. Experiência. 
Justificativa. Serviços Contínuos. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação 
técnico-operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b, e 
10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso temporal em regra superior ao prazo 
inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na 
experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a 
prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua 
essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. Acórdão nº 
503/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.1.3 Licitação. Qualificação Técnica. Conselho de Fiscalização Profissional. Comprovação. 
Adimplência. Não deve ser exigido dos licitantes, para fins de habilitação, prova de quitação de 
anuidades junto ao conselho de fiscalização profissional ao qual a empresa e os profissionais estejam 
ligados, pois essa exigência não está prevista em lei. Acórdão nº 505/2021, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.4 Licitação. Qualificação Técnica. Conselho de Fiscalização Profissional. Local. Exigência. 
Momento. A exigência de registro na entidade de fiscalização profissional competente do local da 
execução dos serviços deve ocorrer no momento da celebração do contrato, não na fase de 
qualificação técnica, a fim de se evitar que a participação no certame fique restrita aos já inscritos na 
localidade e que haja imposição de ônus desnecessário aos interessados (art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, c/c Súmula TCU 272). Acórdão hnº 505/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.5 Responsabilidade. Licitação. Homologação. Solidariedade. Vício. Exceção. A autoridade 
homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos 
licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza 
como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A272/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas 
antes como um ato de fiscalização. Acórdão nº 505/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.6 Não é possível impedir o acesso de qualquer pretendente à disputa por uma contratação 
pública com base apenas na circunstância de ele apresentar-se como empresário individual 
ou microempreendedor. Trata-se de consulta formulada por ex-prefeito municipal, por meio da 
qual questionou se uma entidade ou órgão público pode contratar, via procedimento licitatório 
prévio, empreendedor individual (EI) ou microempreendedor individual (MEI) para a prestação de 
serviços instrumentais (atividades-meio) não coincidentes com as atribuições de cargo ou de 
empregos públicos, como, por exemplo, conservação, limpeza, vigilância, motorista, dentre outros. 
O Tribunal Pleno, na sessão do dia 4/11/2020, conheceu da Consulta, por unanimidade. No mérito, 
o relator, conselheiro José Alves Viana, destacou que, para regulamentar o inciso IX do art. 170 da 
Constituição da República, foi publicada a Lei Complementar 123/2006 (LC 123/2006), que 
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
prevendo tratamento diferenciado ou privilegiado para as pequenas empresas, as quais constituem a 
maioria das empresas do País e são importantes agentes econômicos. A relatoria aduziu, ainda, que 
a LC 123/2006, em seu art. 3º, estende seus efeitos ao microempreendedor individual (MEI), nos 
termos do art. 966 do Código Civil de 2002. Ademais, salientou que a LC 128/2008 introduziu 
o artigo 18-A na LC 123/2006, de maneira que o MEI passou a usufruir das vantagens concedidas 
pela LC 123/2006, tais como a possibilidade de emissão de nota fiscal e a comprovação de renda, 
os direitos previdenciários, baixa burocracia e facilidades na formalização, a redução dos impostos e 
das obrigações acessórias exigidas e a facilidade de acesso a créditos e financiamentos. Nessa 
contextura, conforme disposto no parágrafo único do art. 47 da LC 123/2006, caso não haja 
legislação mais favorável do ente municipal acerca do tema, o Município deve aplicar a legislação 
federal, ou seja, deverá observar as regras previstas no art. 48 da LC 123/2006, normas que, por 
força do art. 3º da referida Lei complementar, são aplicáveis ao MEI. No que tange à Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o relator alteou que a sua criação se deu por 
meio da Lei 12.441/2011, que introduziu, no Código Civil, o art. 980-A. As vantagens de se 
constituir uma EIRELI variam de acordo com o perfil do empreendedor e das características 
específicas que cada negócio possui, salientando que o patrimônio da empresa e o de seu proprietário 
são contabilizados separadamente, a fim de evitar que os bens pessoais sejam utilizados para realizar 
o pagamento de dívidas da empresa. Ademais, salientou que, em consonância com o art. 3º da LC 
123/2006, a EIRELI pode ser considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e usufruir 
das vantagens concedidas a essas empresas em sua relação com a Administração Pública. Na 
sequência, o relator, após abordar algumas exceções previstas na LC 123/2006, concluiu que a 
Administração Pública, conforme o disposto no art. 170, inciso IX, da Constituição da República e 
nos arts. 47 a 49 da aludida Lei Complementar, pode contratar, via procedimento licitatório prévio, 
a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) ou o Microempreendedor Individual 
(MEI) para a prestação de serviços instrumentais (atividades-meio) não coincidentes com as 
atribuições de cargos ou de empregos públicos, desde que sejam respeitados os limites do artigo 3º 
da LC 123/2006. Apesar de haver a proibição de opção pelo Simples Nacional para empresas de 
cessão e locação de mão de obra, no art. 17, inciso XII e §1º, da LC 123/2006, existe a exceção para 
empresas de cessão e locação de mão de obra, dedicadas à prestação de serviço de vigilância, limpeza 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art170ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art170ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art966
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc128_2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#980
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art170
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art17


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 10 de 59 

ou conservação, no art. 18, §5º-C da citada LeiComplementar. As empresas de cessão e locação de 
mão de obra, dedicadas à prestação de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, devem incluir 
na proposta de preço o acréscimo tributário e realizar a retenção de impostos nos termos do Anexo 
IV da LC 123/2006. Ato contínuo, o conselheiro Gilberto Diniz pediu vista dos autos. Na sessão 
do Tribunal Pleno do dia 3/3/2021, o conselheiro vistor destacou, inicialmente, que a consulta fora 
formulada em data anterior à edição da Lei 13.429/2017, a qual alterou dispositivos da Lei 
6.019/1974 e do Decreto Federal 9.507/2018. Diante desse cenário, reafirmou uma das teses 
aprovadas por ocasião da apreciação da Consulta n. 1024677 (item 2), de relatoria do conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, registrando ser possível a contratação de serviços por entidade ou ente 
público, 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. Na sequência, 
o conselheiro Gilberto Diniz destacou que, de acordo com o disposto no inciso XXI, do art. 37, da 
Constituição da República, bem como no art. 2º e no §1º do art. 3º da Lei 8.663/1993, qualquer 
tentativa de impedir o acesso de um pretendente à disputa por uma contratação pública, com base 
apenas na circunstância de ele apresentar-se como empresário individual ou microempreendedor 
individual, careceria de suporte normativo e seria anti-isonômica. Nesse viés, em se tratando do 
microempreendedor individual – MEI, asseverou que seria teratológica e ilegal uma cláusula editalícia 
que a ele pura e simplesmente vedasse a possibilidade de participar de uma licitação, tendo em vista 
o disposto no § 3º do art. 18-E da Lei Complementar 123/2006. De igual modo, nos termos do § 4º 
do art. 18-E da LC 123/2006, seria ilegal cláusula de edital que impedisse a participação de 
microempreendedor individual numa licitação. Destacou, todavia, que o art. 7º do Decreto Federal 
9.507/2018 estabelece ser vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que 
permitam: I – a indexação de preços por índices gerais, nas hipóteses de alocação de mão de obra; 
II – a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra; III – a previsão de reembolso 
de salários pela contratante; e IV – a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da 
contratada aos gestores da contratante. Nessa contextura, o conselheiro Gilberto Diniz concluiu, em 
síntese, que: 1.   É possível a contratação de serviços por entidade ou ente público, 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.   As obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação, nos termos do inciso XXI 
do art. 37, da Constituição da República, não sendo possível impedir o acesso de qualquer 
pretendente à disputa por uma contratação pública com base apenas na circunstância de ele 
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apresentar-se como empresário individual ou microempreendedor individual. 3.   A licitação e a 
contratação de serviços por entidade ou ente público não podem contemplar: a) a caracterização do 
objeto como fornecimento de mão de obra; b) a pessoalidade e a subordinação direta dos 
empregados da contratada aos gestores da contratante. Ao concluir a deliberação, o Tribunal Pleno 
aprovou, por unanimidade, o voto do relator, que encampou o voto-vista do conselheiro Gilberto 
Diniz. Processo n. 997805 – Consulta, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 226, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008 

 

1.1.7  Exigência de dimensionamento da estrutura física para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, relativa à mecânica e elétrica com fornecimento de peças 
e serviços de lanternagem de veículos: irregularidades. O colegiado da Primeira Câmara, na 
sessão do dia 2/3/2021, apreciou denúncia em face de irregularidades no edital de Pregão Presencial, 
que visava a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, relativa à mecânica e elétrica com fornecimento de peças e serviços de lanternagem para 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde. A denunciante alegou, em suma, restrição à concorrência, 
diante da vedação de participação de empresas que não se encontrem dentro dos limites do 
município, bem como o estabelecimento de prazos exíguos para a realização dos serviços objeto da 
licitação. O Ministério Público junto ao Tribunal, em manifestação preliminar, apresentou 
apontamentos complementares à denúncia, quais sejam: a) exigência de estabelecimento com espaço 
físico igual ou maior que 400m² (quatrocentos metros quadrados) de área coberta; b) insuficiência 
do termo de referência em razão da ausência de orçamento em planilhas de quantitativos e preços 
unitários; c) exigência de qualificação técnica para parcelas que não as de maior relevância; e d) 
exigência de comprovação de qualificação técnico-operacional sem exigência de qualificação técnico-
profissional. Ab initio, o relator, conselheiro substituto Hamilton Coelho, asseverou em sua proposta 
de voto que o critério geográfico adotado é pertinente com a execução satisfatória do objeto do 
contrato, uma vez que o deslocamento de veículos poderia implicar em gastos excessivos com 
combustível e tempo, o que não atenderia ao interesse público, tendo citado precedente desta Corte 
de Contas exarado nos autos da Denúncia 859053. Ressaltou, todavia, que o critério escolhido para 
a limitação geográfica, qual seja, os limites de determinado município, não é o tecnicamente mais 
acertado. Desse modo, propôs a expedição de recomendação no sentido de que, nos próximos 
certames de natureza similar, seja adotado o critério de distância máxima em quilômetros, 
independentemente do município de prestação dos serviços. Em relação à exigência de 
estabelecimento com espaço físico igual ou maior que 400m² (quatrocentos metros quadrados) de 
área coberta, a relatoria destacou que a Administração, a fim de alcançar uma proposta mais 
vantajosa, deve observar os princípios da isonomia e da livre concorrência, sendo vedadas cláusulas 
ou condições que estabeleçam preferências irrelevantes ao objeto do contrato e que restrinjam ou 
frustrem o caráter competitivo do certame, conforme dispõe o inciso I, § 1º, do art. 3º da Lei 
8.663/1993. Salientou, entretanto, que a contratação de serviços não se confunde com a terceirização 
de mão de obra, porquanto o dimensionamento da estrutura física e da força de trabalho, entre 
outros fatores práticos necessários ao satisfatório adimplemento do contrato administrativo, devem 
ser definidos pelo contratado, por sua conta e risco.  Sendo assim, em consonância com as 
conclusões do órgão técnico e do órgão Ministerial, o relator concluiu tratar-se de exigência excessiva 
o dimensionamento da estrutura física, em violação à determinação contida no artigo supracitado, 
cabendo à própria empresa contratada executar o contrato com a estrutura de que dispuser, desde 
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que atendidos os padrões técnicos e as especificações contratuais. No que tange à exiguidade dos 
prazos previstos no edital para prestação dos serviços, o relator destacou decisão da Segunda 
Câmara, na sessão de 27/3/2018, no julgamento da Denúncia 912018, de relatoria do Conselheiro 
Wanderley Ávila, concluindo que, in casu, mostraram-se razoáveis os prazos estabelecidos pelo edital, 
em face da essencialidade dos veículos da Secretaria de Saúde e, por conseguinte, da necessidade de 
sua manutenção rápida e prioritária. In casu, a relatoria julgou improcedente a Denúncia quanto à 
alegada insuficiência do termo de referência, em razão da ausência de orçamento em planilhas de 
quantitativos e preços unitários, considerando o elevadíssimo número de possibilidades de demandas 
passíveis de surgir em cada veículo, a depender do tipo e frequência de uso, dos trajetos percorridos, 
de danos causados por terceiros, entre outros fatores, não se mostra razoável exigir, de antemão, 
especificação das peças e serviços a serem adquiridos. Em relação à exigência de qualificação técnica 
para parcelas que não as de maior relevância, o relator ponderou que o serviço objeto do edital 
(manutenção preventiva e corretiva, relativa à mecânica e elétrica com fornecimento de peças e 
serviços de lanternagem), apresenta natureza simples e específica, não sendo razoável exigir a 
indicação de qual deles ostenta maior relevância, e que, muitas vezes, a prestação desses serviços é 
indissociável, sendo necessária a aquisição de uma peça para o consequente reparo do veículo, de 
modo que a indicação, nesse caso, ao contrário de contratações complexas e multifacetadas, não 
traria efeitos práticos, de maneira que tal apontamento descreve mera formalidade, uma indicação 
artificial e, possivelmente, prejudicial. Destacou, ainda, que os requisitos de qualificação técnica 
devem guardar pertinência ou similaridade com o objeto licitado. Assim, embora recomendável, a 
indicação explícita da parcela ou parcelas de maior relevância não é exigida na letra da lei, podendo 
ser inferida da própria descrição do objeto, conforme preceitua o art. 30, § 1º, I, e § 3º, da Lei 
8.663/1993. Por fim, o relator entendeu, em linha com a manifestação da unidade técnica, ser lícita 
a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional, independentemente da exigência de 
comprovação da capacitação técnico-profissional, tendo destacado, nesse diapasão, o 
posicionamento do TCU no julgamento do Processo nº 012.675/2009-0, Acórdão nº 1942/2009 – 
P, de relatoria do Ministro André de Carvalho. Nessa contextura, o relator, conselheiro substituto 
Hamilton Coelho, manifestou-se pela procedência parcial da denúncia, propondo, com amparo no 
disposto no art. 85, II, da Lei Complementar Estadual 102/2008, a aplicação de multa individual de 
R$1.000,00 (mil reais) à responsável, Secretária Municipal de Saúde e única signatária do edital, em 
face da exigência de que a contratada possuísse estabelecimento com espaço físico igual ou maior 
que 400m² (quatrocentos metros quadrados) de área coberta, em grave ofensa ao disposto no inciso 
I, § 1º, do art. 3º da Lei 8.663/93. Concluiu, ademais, pela expedição de recomendações no sentido 
de que, nos certames futuros para contratação de serviços de natureza semelhante, a limitação 
geográfica seja feita com base no critério de distância máxima em quilômetros, como tem sido a 
prática da Administração, bem como que, para a escolha da melhor forma de contratação, dentro 
dos limites legais, sejam resguardadas a isonomia entre os licitantes, a vantajosidade para a 
Administração e a sustentabilidade, a fim de cumprir o dever constitucional de preservação do meio 
ambiente, a teor do art. 225, da Constituição da República e do art. 3º da Lei 8.663/93. A proposta 
de voto do relator foi acolhida, por unanimidade. Processo 1066489, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMG nº 226, disponível em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008 

 

1.1.8 Exigência injustificada de cobertura de serviços em todo o território do Estado de Minas 
Gerais e do Distrito Federal: restrição à competitividade. Versam os autos sobre denúncias em 
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face de Pregão Presencial por Registro de Preços, cujo objeto visava a aquisição de serviços de 
gerenciamento de frota por meio de sistema eletrônico com cartão magnético. A denunciante alegou, 
em síntese, (i) inadequação do sistema de registro de preços para a contratação dos serviços 
especificados no edital, tendo em vista que o objeto seria certo, determinado e previsível; (ii) que 
diversos objetos teriam sido licitados por critério de julgamento único, sem o devido parcelamento, 
o que teria restringido a competitividade do certame; (iii) que o procedimento licitatório teria 
abarcado apenas a aquisição do sistema informatizado de frotas de veículos, sendo que os demais 
serviços referentes à manutenção dos automóveis teriam sido adquiridos diretamente na rede 
credenciada, sem licitação prévia; (iv) que não teriam sido estipulados os preços individuais que 
formariam o objeto final; (v) que a exigência de ampla rede credenciamento, em todo Estado de 
Minas Gerais e no Distrito Federal, sem motivação, acarretaria o direcionamento do certame. Gizou, 
ainda, que a denunciada teria firmado Contrato, mediante (vi) procedimento indevido de adesão ao 
contrato celebrado por outra Prefeitura Municipal. O conselheiro substituto Adonias Monteiro, 
inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo presidente, à época, da 
comissão permanente de licitação do município, tendo em vista que, conquanto o presidente da 
comissão permanente de licitação não se afigure, de plano, como “responsável pelo pregão”, 
havendo elementos nos autos que atribuam envolvimento mínimo do agente contestante aos fatos 
noticiados, não cabe o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, devendo a efetiva 
participação ser aferida quando da análise de mérito, consoante precedente na Denúncia 1015714, 
de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão. O relator afastou, também, a nulidade das citações 
do prefeito e da secretária de governo, salientando que este Tribunal vem reiterando a tese de que o 
“Regimento Interno desta Corte não exige que o ofício de citação seja entregue pessoalmente ao 
destinatário, bastando, para a validade da citação, que seja entregue em seu domicílio ou residência 
e que o Aviso de Recebimento traga o nome de quem o recebeu”, bem como de que a “citação se 
fará, conforme dispõe o §2º do art. 166 do Regimento Interno, por via postal, com entrega do aviso 
no domicílio do destinatário e nele será registrado o nome de quem o recebeu”, conforme se observa 
do julgamento dos Recursos Ordinários 1066603, 1066604, 1066605, 1066606 e 1066607, todos de 
relatoria do conselheiro Wanderley Ávila, julgados pelo Tribunal Pleno, na sessão do dia 9/12/2020. 
Colacionou, ainda, nesse viés, a ementa do inteiro teor da Representação 1047643. No mérito, o 
conselheiro substituto Adonias Monteiro asseverou, quanto ao item (i), que da conjugação das 
disposições insertas no art. 15 da Lei 8.663/93, com os preceitos expostos no Decreto Federal 
7.892/2013 e no Decreto Estadual 46.311/2013, resulta nas seguintes hipóteses de cabimento do 
Sistema de Registro de Preços: a) quando houver necessidade de contratações frequentes em razão 
das características do bem ou serviço; b) quando conveniente a entrega parcelada do bem ou quando 
o serviço for remunerado por unidade de medida ou em regime de tarefa; c) quando o bem ou 
serviço destinar-se ao atendimento de mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 
d) quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, 
em razão da natureza do objeto. Destacou, ainda, que o Sistema de Registro de Preços foi idealizado 
com a finalidade de possibilitar maior economia de escala, propiciada pela aquisição conjunta de 
produtos e serviços, eficiência administrativa, com a redução do número de licitações, celeridade na 
contratação, fornecimento de acordo com a necessidade da Administração e redução de volume, 
custo com armazenagem, perdas por perecimento ou má conservação, além do maior prazo de 
validade das propostas apresentadas. Desse modo, em razão dos consideráveis benefícios, alteou que 
o uso do SRP não deve ser, prévia e abstratamente, rejeitado pelos jurisdicionados no caso de 
licitação para aquisição de serviços de gerenciamento de frota por meio de sistema eletrônico com 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1015714
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066603
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066604
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066605
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066606
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066607
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1047643
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46311&comp=&ano=2013
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cartão magnético. Assim, sua adequação deve ser analisada no caso concreto, inicialmente pela 
Administração responsável pelo certame e, oportunamente, pelo órgão de controle, com base no 
enquadramento da situação real às hipóteses previstas no regramento que autorizam a utilização do 
sistema de registro de preços e nas vantagens obtidas com a sua utilização, o que, in casu, foi 
verificado nos autos. Além disso, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União – 
TCU (Acórdão n. 120/2018. Processo nº 013.775/2015-4. Representação) a escolha do sistema pelo 
qual se dará a prestação dos serviços se encontra na esfera da discricionariedade do gestor público, 
a quem caberá decidir, motivadamente, qual modelo é mais conveniente e oportuno para as 
necessidades do caso concreto. Em relação aos apontamentos (ii), (iii) e (iv), atinentes ao modelo de 
gestão escolhido pela Administração e à falta de justificativas adequadas para tal escolha, a relatoria 
ressaltou, inicialmente, trechos do parecer exarado em resposta à Consulta 1066820, relatada pelo 
conselheiro Cláudio Couto Terrão, concluindo, em face do caráter normativo da consulta, pela 
regularidade da contratação de empresa especializada para o gerenciamento do fornecimento de 
combustível e da manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota, incluindo o 
provimento de peças, acessórios, mão de obra, desde que devidamente justificada. Nesse contexto, 
entendeu que as justificativas apresentadas no termo de referência e nas defesas demonstraram a 
necessidade de se licitar, em conjunto, os serviços de gerenciamento de abastecimento de frota e de 
gerenciamento da manutenção veicular, sob o prisma da efetividade do controle da frota municipal. 
Não obstante, pontou que a regularidade do modelo de gestão escolhido não afasta a necessidade de 
se obter uma cotação ampla e detalhada dos preços dos serviços a serem contratados e dos bens a 
serem adquiridos, possibilitando a elaboração do orçamento estimado em planilhas de quantitativos 
e preços unitários, conforme consignado no julgamento da Denúncia 1031300, de relatoria do 
conselheiro substituto Victor Meyer. Sendo assim, no caso sob análise, face à constatada ausência de 
estimativa de quantitativos e de preços na fase de planejamento da licitação, com arrimo na 
jurisprudência deste Tribunal (Denúncia 944502), manifestou-se no sentido de que o procedimento 
licitatório careceu de justificativas explícitas na fase de planejamento da licitação que comprovassem 
a vantajosidade e economicidade do modelo de gestão, em infringência ao art. 3º, I e II, da Lei 
10.520/2002, bem como ao art. 7º, § 2º, II, e ao art. 15, § 7º, II, da Lei n. 8.666/1993. Todavia, não 
obstante a procedência parcial deste apontamento, diante da economicidade apresentada pela 
contratação em comparação às contratações dos anos anteriores, o relator considerou suficiente a 
emissão de recomendações aos atuais gestores da Prefeitura Municipal, para que nos próximos 
certames envolvendo o mesmo objeto observem os parâmetros delineados por este Tribunal no 
âmbito da Consulta 1066820, de forma a justificarem o modelo de gestão com a indicação de 
estimativa de quantitativos e de preços referentes ao combustível, às peças de reposição de veículos 
e aos serviços de manutenção de veículos e máquinas, atentando-se, sempre, às razões de ordem 
técnica e econômica que devem incidir na eventual aglutinação dos serviços de gerenciamento de 
abastecimento de frota e de gerenciamento da manutenção veicular, com a advertência de que a 
reincidência da impropriedade apurada poderá ensejar a cominação de multa, nos termos do art. 85 
da Lei Complementar Estadual 102/2008. No que tange ao item (v), o relator asseverou que a 
ampliação da rede credenciada para toda uma região específica como o Distrito Federal, sem que 
isso seja necessário, constitui-se em fator que pode restringir o acesso de empresas do ramo de 
gerenciamento na licitação e reduzir o universo competitivo sem motivo, destacando que não havia 
nos autos do procedimento licitatório nenhuma informação acerca da quantidade de viagens oficiais 
efetuadas pelos veículos da frota municipal às regiões exigidas pelo edital, tampouco um estudo de 
viabilidade sobre as possíveis rotas, o que impossibilitaria, inclusive, a aferição da razoabilidade da 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A1377520154/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0/%2520
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031300
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944502
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
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distribuição geográfica. Nesse diapasão, colacionou o teor da ementa do inteiro teor do acórdão da 
Denúncia 951973, de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão, bem como trecho do voto do 
conselheiro Sebastião Helvecio, relator da Denúncia 958374, tendo observado que em ambos os 
precedentes somente uma empresa participou das licitações, assim como no presente caso, tendo os 
respectivos relatores enfatizado a falta de competitividade nos certames. Nessa contextura, com 
arrimo na jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista que os argumentos utilizados pelas defesas 
não foram capazes de suprimir a irregularidade, julgou procedente o apontamento, propondo a 
aplicação de multa ao gestor responsável, notadamente no que se refere à constatação de restrição à 
competitividade, em face da exigência injustificada de cobertura dos serviços em todo território do 
Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal, em infringência ao art. 3º, §1º, I, da Lei 8.663/1993. 
Por fim, o relator reputou improcedente o apontamento atinente à exigência de apresentação de rede 
de credenciamento no momento da contratação, com fulcro no entendimento firmado nos autos da 
Consulta 1066820, de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão, na qual se decidiu que “[...] a 
apresentação da rede credenciada à empresa interessada em prestar serviços não pode ser exigida 
antes do momento da celebração do contrato”. Já em relação à adesão a ata de registro de preços 
(processo carona), reiterou que tal adesão foi devidamente motivada e justificada pelo Executivo 
Municipal. Por todo o exposto, o relator propôs, em apartada síntese, que os apontamentos de 
irregularidade das denúncias fossem julgados parcialmente procedentes, com a consequente 
aplicação de multa individual ao pregoeiro, subscritor do edital e do termo de referência, no 
montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância à dosimetria das sanções de mesma 
natureza, conforme estabelecido no art. 22, § 3º, da Lindb, e diante das circunstâncias do caso, 
notadamente no que se refere a constatada restrição à competitividade, em face da exigência 
injustificada de cobertura dos serviços em todo território do Estado de Minas Gerais e do Distrito 
Federal, em infringência ao art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.663/1993. Propôs, ainda, a emissão de 
recomendações aos atuais gestores da Prefeitura Municipal, para que nos próximos certames 
envolvendo o mesmo objeto observem os parâmetros delineados por este Tribunal no âmbito da 
Consulta 1066820, de forma a justificarem o modelo de gestão também com a indicação de 
estimativa de quantitativos e de preços referentes ao combustível, às peças de reposição de veículos 
e aos serviços de manutenção de veículos e máquinas, em observância ao art. 3º, I e II, da Lei 
10.520/2002, bem como ao art. 7º, § 2º, II, e ao art. 15, § 7º, II, da Lei n. 8.666/1993, atentando-se, 
sempre, às razões de ordem técnica e econômica que devem incidir na eventual aglutinação dos 
serviços de gerenciamento de abastecimento de frota e de gerenciamento da manutenção veicular. 
A proposta de voto do relator foi acolhida, por unanimidade. Denúncias 1041455 e 104147, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 226, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008 

 

1.1.9 Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a 
exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b e 10.6.1 do Anexo 
VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017) lapso temporal em regra superior ao prazo inicial do 
contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na 
experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para 
assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do 
órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra 
particularidade. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/951973
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958374
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art3
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art3
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041455
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041470
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008
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operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b e 10.6.1 do 
Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017) lapso temporal em regra superior ao prazo inicial do 
contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência 
pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação 
do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua 
essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. habilitação da 
empresa contratada afigurou-se indevida em ambos os certames”. Quanto ao fato de que a exigência, para fins 
de habilitação, de experiência por prazo não inferior a três anos não se afiguraria compatível com o 
objeto licitado, irregularidade não justificada na oitiva realizada pela unidade técnica, o relator 
assinalou que, a despeito de a IN Seges-MPDG 5/2017 prever a possibilidade de a Administração 
exigir dos licitantes a “comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, 
mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, 
podendo ser aceito o somatório de atestados” (item 10.6, letra ‘b’, do Anexo VII-A), a jurisprudência do 
TCU (a exemplo dos Acórdãos 2.870/2018 e 2.785/2019, ambos do Plenário) tem considerado que 
tal parâmetro temporal deve ser objeto de justificativas nas situações em que o objeto licitado referir-
se a contratação pelo período de doze meses. Para ele, restou caracterizada a “ausência de justificativas 
em ambos os certames licitatórios”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao 
Dsei-TO que “abstenha-se de prorrogar o Contrato 1/2020 ou, se não for possível concluir a tempo a contratação 
que visa a substituir o mencionado pacto, prorrogue-o somente pelo prazo necessário para a realização de novo certame 
com o estabelecimento de cláusula resolutiva de extinção contratual imediata por ocasião do início da execução do novo 
contrato, de modo que a prorrogação não se estenda por tempo além do estritamente necessário à substituição 
contratual”, sem prejuízo de dar ciência ao órgão, para adoção de medidas internas com vistas à 
prevenção de outras ocorrências semelhantes, acerca das seguintes impropriedades identificadas: 
“9.4.2. habilitação indevida da vencedora, descumprindo-se o princípio constitucional da isonomia, bem como os itens 
9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 e 9.11.2.5 do Edital do Pregão 3/2020, o item 8.104 do edital do Pregão 15/2017 e os 
arts. 3º, caput, e 30, inciso II e parágrafo primeiro, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que: 9.4.2.1. a vencedora 
não comprovou, em ambos os certames, qualificação técnica mediante apresentação de atestados aptos à demonstração 
da experiência mínima de três anos de prestação de serviços (direta, e não mediante agenciamento dos serviços) em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação; [...] 9.4.2.3. no âmbito Pregão 15/2017, 
o licitante que havia sido classificado em primeiro lugar foi inabilitado com base no item 8.104 do edital do certame, 
justamente o que estabelece a necessidade de comprovação de capacidade técnica por meio de atestados que comprovem 
a execução de serviços similares ao do objeto licitado por período não inferior a três anos, evidenciando que a habilitação 
da vencedora mesmo sem esta última ter comprovado a referida capacidade foi não só incorreta, como também 
representou tratamento indevidamente diferenciado entre os licitantes; 9.4.3. ausência de justificativa, de razoabilidade 
e de proporcionalidade ao se exigir, no item 9.11.2 do Edital do Pregão 3/2020 e no item 8.104 do Edital do Pregão 
15/2017, comprovação de capacidade técnica mediante demonstração de experiência mínima de três anos, tempo esse 
que se afigura demasiado se contrastado com as baixas complexidade e risco dos objetos licitados e com o fato de que 
as vigências contratuais iniciais são de apenas doze meses, não se verificando qualquer circunstância que torne necessário 
tamanho lapso temporal para fins de comprovação de experiência, o que contraria a jurisprudência do TCU (Acórdãos 
Plenário nºs 2.870/2018 e 2.785/2019)”. Acórdão 503/2021 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos nº 409, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.10 Licitações. Serviço de Tecnologia da Informação: dispensa de licitação, delegação de 
função normativa e livre iniciativa. É constitucional dispositivo de lei em que se dispensa a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2870%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%253A2785%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2870%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%253A2785%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A503%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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licitação a fim de permitir a contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), pela União, para prestação de serviços de tecnologia da informação considerados 
estratégicos, assim especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do respectivo ministério. 
Frisa-se o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no exame da ADI 5127/DF (1). Na 
ocasião, o STF assentou que viola a Constituição Federal (CF) a prática da inclusão de matérias de 
conteúdo estranho ao objeto originário de medida provisória, mediante emenda parlamentar, na sua 
conversão em lei. Contudo, manteve hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática — 
contrabando legislativo — promulgadas até a data daquele julgamento (15.10.2015), em atenção ao 
princípio da segurança jurídica. O art. 67 da Lei 12.249/2010 (2), impugnado, deu nova redação ao 
art. 2º da Lei 5.615/1970 (Lei do Serpro). A norma foi editada no exercício da competência privativa 
da União, a teor do art. 22, XXVII, da CF (3). Afasta-se a alegada ofensa ao art. 246 da CF (4), pois 
não houve, na fração de interesse, mudança substancial do conteúdo do art. 22, XXVII, pela Emenda 
Constitucional 19/1998. No que concerne à observância do postulado da separação de Poderes e da 
legalidade, o preceito questionado, lei em sentido formal e material, atende efetivamente à exigência 
dos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput e XXI, da CF (5). O STF já registrou que razões econômicas e políticas 
são aptas a legitimar restrições à regra geral das licitações. Ademais, os aludidos princípios não vedam 
a delegação de funções normativas a entes de feição administrativa, desde que preestabelecidas, na 
respectiva lei, as diretrizes de tais atribuições por meio de tipificação mínima do conteúdo a ser 
integrado pela Administração. Mostra-se legítima a atuação normativa do Poder Executivo quando 
integrativa de prévia escolha do legislador. A delegação, a ato de ministro de Estado, da especificação 
dos serviços tidos por estratégicos no âmbito do ministério traduz fórmula análoga à empregada 
pelo art. 24, IX, da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações) (6). Há evidente interesse público a justificar 
que serviços de tecnologia da informação a órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional e a 
Secretaria da Receita Federal, integrantes da estrutura do Ministério da Economia, sejam prestados 
com exclusividade por empresa pública federal criada para esse fim, como é o caso do Serpro. Os 
arts. 170, parágrafo único, e 173, caput, da CF (7) autorizam o legislador a estabelecer restrições, 
preservado seu núcleo essencial, ao livre exercício de atividade econômica. Imperativos relacionados 
à segurança nacional, à soberania e ao interesse coletivo, bem como à exigência de preservação da 
privacidade na custódia dos dados pessoais dos brasileiros, legitimam, na espécie, a escolha do 
legislador no sentido de afastar do mercado a prestação à União de determinados serviços de 
tecnologia da informação reconhecidos como estratégicos. O direito fundamental à livre iniciativa 
não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades 
privadas, haja vista a necessidade de sua compatibilização com os demais princípios, garantias, 
direitos fundamentais e valores protegidos pela CF. Aliás, na Lei 8.666/1993, há dispositivo em que 
se dispensa a licitação para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à sua vigência (art. 24, VIII). É preciso 
registrar que, desde 1º.1.2019, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão — órgãos mencionados no preceito em debate — foram reunidos no Ministério da 
Economia. O Plenário, por maioria, conheceu de ação direta de inconstitucionalidade e julgou 
improcedente o pedido formulado em face do art. 67 da Lei 12.249/2010. Vencido o ministro Marco 
Aurélio. ADI nº 4829/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1010/2021, disponível em: 
Brasília, 26 de março de 2021 Nº 1010 (stf.jus.br) 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servi%C3%A7o
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1.1.11 Licitação. Edital. Capacidade Técnica. Atestado. A exigência de comprovação de qualificação 
técnica, de serviços a serem executados em local específico e com limitação de tempo, inibe a 
participação na licitação e afronta o disposto no art. 30, § 5º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
5.851/2020, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.12 Licitação. Concorrência. Alienação. Bem Público. A alienação de bens públicos está 
subordinada à existência de certos requisitos, quais sejam, interesse público devidamente justificado, 
exigência de avaliação prévia e autorização legislativa, conforme previsto no art. 17, I, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993. TC 10.437/2019, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 
(tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.13 Edital. Serviços Continuados. Os trabalhos técnicos profissionais especializados pretendidos 
possuem marcos temporais e produtos definidos e a natureza permanente de um órgão ou a contínua 
atividade de regularização fundiária não transformam tais tarefas em permanentes e contínuas, 
devendo estar configurada a contratação de serviços continuados para justificar a utilização do 
Decreto Municipal n.º 58.400/2018. TC 1.968/2019,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.14 Edital. Serviços. Terceirização. É vedada a contratação de serviços inerentes às categorias 
funcionais abrangidas por plano de cargos do órgão, por acentuarem riscos de terceirização da 
atividadefim, conforme disposto no art. 3º, IV, Decreto Federal n.º 9.507/2018. TC 1.968/2019,  
Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.15 Licitação. Empresa. Recuperação Judicial. Admite-se a participação, em licitação, de empresa 
em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, 
que certifique que está apta econômica e financeiramente a participar do certame, em atenção ao 
princípio da competitividade, previsto na Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 12.698/2017,  Boletim de 
Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.16 Contrato. Prorrogação. Prazo. Nas contratações cujo objeto seja a locação de equipamentos, a 
prorrogação do contrato por prazo superior a 48 (quarenta e oito) meses contraria o disposto no art. 
57, IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 4.397/2016,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.17 Registro de Preço. Prorrogação. Impugnação. Efeito Suspensivo. O requerimento que 
pretenda a impugnação de ato de prorrogação de uma ata de registro de preço não pode ter o efeito 
suspensivo necessariamente atribuído, haja vista a inexistência de lei que obrigue, conforme art. 109, 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
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§ 2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 4.670/2015,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.18 Licitação. Planilha Orçamentária. As licitações para a execução de obras e serviços devem ser 
instruídas com orçamento detalhado em planilha de todos os seus custos unitários, conforme art. 7º, 
§ 2º, II, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 10/2014,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.19 Contrato. Anotação de Responsabilidade Técnica. Dispensa do Recolhimento. O titular de 
cargo de provimento efetivo, integrante da carreira de Engenheiro ou similar, quando na função de 
fiscal ou gestor de contrato, está dispensado da obrigatoriedade do recolhimento da ART, em razão 
do regime jurídico administrativo que atribui à Administração Pública a prerrogativa da fiscalização 
do particular contratado pela Administração, conforme art. 58, III, Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
2.777/2011,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.20 Licitação. Concessão de Serviço Público. Capacidade Técnico-Profissional e Técnico-
Operacional. Atestado de Capacidade Técnica. Atividade Meio-Fim. Subcontratação. É 
ilícita a exigência de atestado de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional para parcelas 
que constituem atividade-meio do objeto licitado e que habitualmente são subcontratadas. Acórdão 
TC nº142/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110,  disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.21 Licitação. Concessão de Serviço Público. Estacionamento. Capacidade Técnico-
Operacional. Logradouro Público. É ilícita a exigência que limite, de forma injustificada, a 
comprovação de capacidade técnico-operacional a estacionamentos de logradouros públicos e em 
municípios do território brasileiro, por violação ao princípio da isonomia entre os licitantes. Acórdão 
TC nº142/2021,  Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.22 Licitação. Concessão de Serviço Público. Modelo Econômico- Financeiro. Tributação. 
Fluxo de Caixa Descontado. O método do fluxo de caixa descontado a valor presente é o mais 
indicado para a avaliação econômico-financeira de projetos de concessão de serviço público. 
Acórdão TC nº142/2021,  Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: 
Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.23 Licitação. Concessão de Serviço Público. Qualificação Econômico-financeira. Patrimônio 
Líquido. O percentual de patrimônio líquido exigido na fase de qualificação econômico-financeira 
deve ser o necessário para garantir as obrigações de investimento e de operação, sendo 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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desproporcional a exigência de percentual máximo, de 10%, sobre o valor total estimado de receitas 
brutas a serem auferidas durante a execução do contrato. Acórdão TC nº142/2021, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

1.1.24 Licitação. Vale Refeição. Cartão Magnético. Discricionariedade. Na licitação de serviços de 
fornecimento de cartão de vale refeição, a exigência de chip eletrônico não afronta a competitividade 
do certame, inserindo-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Acórdão TC nº 
5411/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.25 Contrato Administrativo. Liquidação da Despesa. Pagamento Antecipado. Para ser permitida 
a presença de pagamento antecipado em contrato administrativo, devem estar presentes os seguintes 
requisitos: previsão no ato convocatório, existência de estudo fundamentado comprovando a real 
necessidade e economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que 
resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação. Acórdão TC nº173/2021, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

1.1.26 Na contratação integrada do RDC (art. 9º da Lei 12.462/2011), se não houver alocação 
objetiva de riscos entre as partes, prevista no edital do certame, o contratado deve assumir 
eventuais encargos resultantes de erros, incompletudes e omissões do anteprojeto, 
identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo, uma vez que tal 
situação, inerentes a esse regime de contratação, pode ser considerada álea ordinária. Por 
meio do Acórdão 2591/2017-Plenário, o TCU fixou prazo para a Infraero anular o 1º Termo Aditivo 
ao Contrato TC 014-EG/2013/0001, relativo às obras de ampliação e reforma do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais/PR, em decorrência dos seguintes acréscimos 
e modificações considerados ilegais: i) “alteração dos túneis de acesso das novas pontes de embarque, que resultou 
no acréscimo de R$ 6.046.042,34 ao ajuste contratual”; ii) “inclusão da pavimentação de faixa contínua à via de 
serviço entre o concourse e o pátio de aeronaves, no valor de R$ 255.588,21”; iii) “elevação do item relativo ao 
gerenciamento do projeto de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto, no valor de R$ 
1.642.756,44”. O referido contrato, no valor original de R$ 246.746.400,00, sob regime de execução 
de contratação integrada, fora celebrado após procedimento licitatório realizado no RDC Presencial 
13/DALC/SBCT/2012. Ao apreciar o pedido de reexame interposto em face da deliberação do 
TCU, o relator destacou, preliminarmente, que ao implantar o regime de contração integrada, a Lei 
do RDC trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento e a implantação de 
empreendimentos de grande magnitude e complexidade técnica, sob a premissa de que o particular 
pode gerenciar melhor os riscos de elaboração de projetos, apresentar metodologias construtivas 
diferenciadas, trazer novas tecnologias e administrar de forma eficiente os prazos de entrega dos 
resultados. Ao contratado incumbe, por preço certo e fechado, elaborar os projetos básico e 
executivo, desenvolver metodologia própria segundo os delineamentos básicos do anteprojeto anexo 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2591%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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à licitação, promover a realização integral das obras e serviços e a entrega do empreendimento em 
condições operacionais e funcionais. Nesse contexto, e em cumprimento ao art. 9º, § 2º, da Lei 
12.462/2011, o edital do certame continha anteprojeto de engenharia com todos os documentos 
técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo relatório descritivo 
do empreendimento, com a visão global dos investimentos, descrição do programa de necessidades, 
nível de serviço desejado, estética do projeto arquitetônico, parâmetros de adequação ao interesse 
público, tais como funcionalidade e acessibilidade. O relator frisou ainda que, em regra, a Lei do 
RDC, em seu art. 9º, § 4º, veda a celebração de termos aditivos a contratos firmados sob regime de 
contratação integrada, salvo nas hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
decorrente de caso fortuito ou força maior, ou necessidade de alteração do projeto ou das 
especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da 
Administração Pública, desde que não sejam decorrentes de erros ou omissões por parte do 
contratado, observados os limites previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. Dito isso, enfatizou 
que a controvérsia nos autos decorreria da celebração de aditamento ao contrato antes mesmo da 
aprovação dos projetos básico e executivo pela Administração e sem que estivessem presentes os 
pressupostos excepcionais de modificação da avença, estabelecidos no art. 9º, § 4º, da Lei 
12.462/2011. Especificamente quanto à alteração do túnel fixo de acesso às novas pontes de 
embarque, o relator pontuou que o motivo do aditamento fora a incompatibilidade entre a 
representação gráfica do anteprojeto e a norma técnica da ABNT para acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBR 9050/2004, também prevista no instrumento 
convocatório, que exigia inclinação máxima de 8,33% da rampa da ponte de embarque. O relator 
aduziu não haver amparo legal para a celebração de aditivos com o propósito de corrigir erros, 
imprecisões ou omissões no anteprojeto, tal qual verificado nos autos. Segundo ele, é inerente ao 
regime das contratações integradas que o anteprojeto e seus correspondentes estudos preliminares 
limitem-se a fornecer elementos mínimos à efetiva caracterização da obra, a fim de prover os 
licitantes com informações básicas e suficientes para formatação das propostas, escolha das soluções 
técnicas e seleção da oferta mais vantajosa para a Administração, conforme previsto no art. 9º, § 2º, 
inciso I, da Lei 12.462/2011. Destarte, caberá ao contratado “assumir os riscos de imprecisão do anteprojeto 
e dos estudos preliminares quando da elaboração do projeto definitivo da obra”. Em se tratando de 
empreendimentos de grande porte e alta complexidade como o objeto em análise, “é normal que 
eventuais lacunas e contradições do anteprojeto venham a ser enfrentadas e suplantadas na elaboração e detalhamento 
do projeto básico ou executivo pela empresa contratada”. Para o relator, a contratação integrada pressupõe, 
na ausência de disposição editalícia em contrário, que o particular possa adotar critérios e 
metodologias executivas diferenciadas em relação ao anteprojeto da licitação, razão por que “se não 
houver uma alocação objetiva de riscos entre as partes, prevista no instrumento convocatório e no contrato, o construtor 
deverá assumir os eventuais encargos resultantes de incompletudes e omissões inerentes a qualquer anteprojeto”. O 
relator chamou a atenção para a necessidade de distinguir o projeto básico inicialmente desenvolvido 
pela contratada, que poderá utilizar diferentes critérios e metodologias construtivas em relação ao 
anteprojeto da licitação, e uma posterior alteração desse projeto definitivo requerida pela 
Administração após ter sido elaborado pelo construtor e aprovado pelo contratante. Para ele, 
somente a hipótese de alteração do projeto básico poderia dar ensejo à celebração de aditivo 
contratual. No caso concreto, “admitiu-se um aditamento em decorrência de análise preliminar realizada pela 
Infraero nos projetos em elaboração pelo contratado. Não há hipótese legal de aditamento para correção de imprecisões 
do anteprojeto. Anteprojeto não é projeto básico”. Portanto, acrescentou o relator, “era esperado que o consócio 
construtor, valendo-se de sua experiência e especialização, houvesse previamente identificado eventuais lacunas no 
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processo licitatório a fim de adequar a extensão e o formato dos túneis de acesso às pontes de embarque sugeridos no 
anteprojeto, quando da elaboração do projeto básico, dando cumprimento à condição técnica de contorno insuperável”. 
E concluiu: “Não se verificam as hipóteses legais de aditamento contratual. Por óbvio, não houve caso fortuito ou 
motivo de força maior. Também não se tratava de modificação superveniente de projeto básico requerido pela 
Administração, o qual se encontrava em elaboração. O que ocorreu, na verdade, foram discussões preliminares durante 
a etapa de estudos, antes da confecção dos projetos básico e executivo. Não se trata de fatos supervenientes à contratação, 
mas de erros, incompletudes e omissões pré-existentes no anteprojeto”. A seu ver, a situação retratada nos autos 
“pode ser considerada álea ordinária, haja vista serem inerentes ao regime da contratação integrada eventuais riscos 
assumidos pelo contratado decorrentes de imprecisões naturais do anteprojeto anexo à licitação, os quais venham a ser 
posteriormente identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo”. Nesse contexto “a tese esposada 
pela defesa imporia assimetria e subversão da lógica que permeia o regime da contratação integrada, segundo a qual os 
riscos oriundos da álea ordinária do negócio deveriam ser integralmente suportados pelo contratado. Seguindo o 
raciocínio do recorrente, além de os ganhos de eficiência decorrentes da adoção de metodologias construtivas diferenciadas 
serem apropriados pelo particular como previsto em lei, contraditoriamente o ônus decorrente de margens de erros e 
imprecisões do anteprojeto seria assumido pela Infraero. Além disso, a proposta comercial do consórcio já prevê, na 
taxa de BDI, rubrica de riscos e imprevistos para fazer face a incertezas na formação de preços de obras e serviços de 
engenharia. Desse modo, os encargos adicionais eventualmente assumidos pelo contratado são, pelo menos, parcialmente 
amortizados por essa remuneração”. E arrematou: “Cabem, aqui, as mesmas considerações jurídicas e técnicas para 
refutar o aditamento do contrato em razão de inclusão da pavimentação de faixa contínua à via de serviço entre o 
concourse (edificação anexa ao terminal de passageiros ao qual é interligada por passarelas) e o pátio de aeronaves, 
que onerou a avença em R$ 255.588,21”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu negar 
provimento ao pedido de reexame. Acórdão 544/2021 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos nº 410, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.27 Para a realização de procedimento licitatório em repartição sediada no exterior, com objeto 
a ser executado no Brasil, devem estar demonstradas a necessidade e a vantajosidade de 
realização da licitação no exterior, para não haver afronta nos arts. 23, § 3º e 42 da Lei nº 
8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 

irregularidades relacionadas à implementação do Projeto do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO), 

denominado posteriormente de Sistema de Simulação de Apoio de Fogo (SIMAF), objeto do Contrato 

1.082/2010, celebrado pelo Exército Brasileiro ao custo de € 13.980.000,00. Entre as irregularidades 

suscitadas, mereceu destaque o fato de haver sido realizada licitação pela Comissão do Exército Brasileiro 

em Washington (CEBW), na modalidade convite, para contratação de serviços que seriam, em sua 

integralidade, implementados no território brasileiro. No entendimento da unidade técnica, a realização 

de licitação internacional, na modalidade convite, para contratação com custo total tão elevado, só seria 

admissível, excepcionalmente, se os serviços tivessem que ser necessariamente executados em repartições 

federais sediadas no exterior, tendo em vista a ausência de regulamentação definitiva do disposto no art. 

123 da Lei 8.666/1993 (“Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no 

exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de 

regulamentação específica”). Destarte, a unidade técnica entendeu ter restado configurada a 

irregularidade concernente à aquisição do Simulador de Apoio de Fogo, por meio da CEBW, sediada no 

exterior, em vez da realização de licitação internacional em solo brasileiro, sem que fossem apresentadas 

as devidas motivações, contrariando os princípios da legalidade e da motivação, bem como os arts. 20 e 

23, § 3º, da Lei 8.666/1993. Ao dissentir da unidade técnica, o relator destacou, preliminarmente, que o 

certame questionado fora fundamentado no art. 123 da Lei 8.666/1993, tratando-se, pois, de licitação no 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A544%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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 23 de 59 

exterior, que ainda carece da referida regulamentação, diferentemente de licitação internacional, em 

relação à qual a Lei 8.666/1993 apresenta dispositivos específicos (art. 23, § 3º; art. 32, §§ 4º e 6º; e art. 

42). E quanto à necessidade de melhor regulamentação para o art. 123 da Lei 8.666/1993, o relator 

pontuou que o Tribunal já apreciou essa matéria em várias oportunidades, a exemplo do Acórdão 

1126/2009-Plenário. Ressaltou também que, especificamente para repartições do Ministério da Defesa 

sediadas no exterior, como é o caso da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, por serem 

abordadas questões relacionadas à Defesa Nacional e na ausência de regulamentação, deveriam ser 

ponderadas as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, entendeu que a utilização, em 2010, da 

Portaria 809/2008 do Comandante do Exército (Regimento Interno da CEBW) representava a prevalência 

do entendimento consignado no citado Acórdão 1126/2009-TCU-Plenário, no sentido de que “também é 

possível haver vantajosidade com o fundamento em licitação realizada com base no art. 123 da Lei 

8.666/1993, devendo-se exigir, contudo, que sejam adotadas medidas que visem a garantir a ampla 

competitividade do certame”, o que, a seu sentir, “restou plenamente verificado no caso do projeto SAFO, 

em que houve a cotação inicial junto a 13 empresas e remessa de convites para um total de 19 empresas, 

com prorrogação de prazo de 45 dias para encaminhamento de propostas”. Considerou, portanto, 

“adequado o processo licitatório realizado no âmbito do Projeto SAFO com base da Portaria 809/2008 

do Comandante do Exército (Regimento Interno da CEBW), tendo em vista a falta de regulamentação 

definitiva do art. 123 da Lei n. 8.666/1993”. Não obstante, nos termos da proposta do relator, o Plenário 

decidiu dar ciência ao Comando do Exército que, “para a realização de procedimento licitatório via 

Comissão do Exército Brasileiro em Washington, como no caso do certame que culminou no Contrato 

1.082/2010, com objeto a ser executado no Brasil, deve restar efetivamente demonstrada a necessidade 

e a vantajosidade de realização da licitação no exterior, para não haver afronta ao disposto nos arts. 23, 

§ 3º, e 42 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei”. Acórdão 541/2021 Plenário, Informativo de 
Licitações e Contratos nº 410, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.28 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Tratamento Diferenciado. Pequena 
Empresa. Microempresa. Direito de Preferência. Empresa Coligada. Sujeita-se à declaração 
de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) a empresa que participa de licitação na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, embora seja coligada ou integrante de fato de grupo 
econômico de empresa de maior porte, ainda que não haja coincidência de sócios, proporcionando 
a esta o usufruto indireto dos benefícios previstos na LC 123/2006. Acórdão nº 623/2021, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.29 Consulta. Autarquia Municipal. Contratação. Plataforma Tecnológica. Prestação de 
Serviços Financeiros. Impossibilidade. O TCE/SC respondeu Consulta sobre a viabilidade 
jurídica de formalização de procedimento administrativo licitatório para contratação sem custos de 
plataforma tecnológica digital para a desintermediação de serviços financeiros e movimentação de 
recursos no âmbito de um arranjo de pagamentos com uso da marca associada (Lei 12.865/2013, 
art. 6º, I); como forma adicional para arrecadação de tarifas. O Tribunal decidiu que: “Não encontra 
amparo legal a contratação, por autarquia municipal, de plataforma tecnológica digital para a 
desintermediação de serviços financeiros e movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de 
pagamentos com uso da marca associada (Lei 12.865/2013, art. 6º, I), como forma adicional para 
arrecadação de tarifas”. E encaminhou os Prejulgados 1145 e 2213 para o Consulente.  Trata-se de 
Consulta formulada pelo Diretor-Geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1126%2520ANOACORDAO%253A2009%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1126%2520ANOACORDAO%253A2009%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A541%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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Camboriú-EMASA, na qual o Consulente informou que “a EMASA recebeu proposta de uma 
empresa privada que propõe parceria e facilitação na arrecadação das faturas, por meio de 
desintermediação em arranjo de pagamentos, tendo como contrapartida eventual captação de 
usuários consumidores como clientes de conta digital e que “essa proposta motivou que fosse 
encaminhada consulta a esta Corte acerca da viabilidade jurídica de a EMASA realizar procedimento 
administrativo licitatório para contratação sem custos de plataforma tecnológica digital para a 
desintermediação de serviços financeiros e movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de 
pagamentos com uso da marca associada (Lei 12.865/2013, art. 6º, I); como forma adicional para 
arrecadação de tarifas”. O Relator mencionou o art. 2º da Lei (municipal) nº 2.498/2005, o qual 
informa a natureza jurídica de autarquia e suas competências e entendeu que a proposta e criação do 
EMASA Bank envolveria “operações financeiras, extrapolando as competências legais da 
autarquia”.  Extrai-se da ementa do voto Relator: “AUTARQUIA MUNICIPAL. 
CONTRATAÇÃO. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. Não há amparo legal para que a autarquia municipal 
contrate plataforma tecnológica digital para a desintermediação de serviços financeiros e 
movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamentos com uso da marca associada, 
como forma adicional para arrecadação de tarifas". @CON-21/00070104, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.30 Consulta. Licitação. Propostas. Falhas. Omissões. Baixa Materialidade. Competitividade. 
Seleção mais vantajosa. O TCE/SC respondeu Consulta acerca da interpretação do art. 43, §3º, 
do art. 44 caput e §3º, e do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93 nos processos de concorrência pública 
para contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia, com o seguinte 
entendimento: "É possível a utilização da diligência prevista no art. 43, § 3º da Lei Federal n. 
8.666/93 para o saneamento de propostas de falhas e omissões formais e de baixa materialidade, a 
fim de ampliar a competitividade e na busca da seleção mais vantajosa, desde que o preço global 
ofertado inicialmente não seja majorado". Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Presidente 
do Hospital Municipal São José e Secretário Municipal da Saúde de Joinville com os seguintes 
questionamentos: "Para adequada interpretação do art. 43, § 3º, do art. 44, caput e 3§, e do art. 45 
da Lei Federal n. 8.666/93, quais limites e parâmetros devem ser adotados pela Comissão de 
Licitação para promover diligências em relação ao saneamento e à adequação de eventuais erros 
constatados em propostas de preços – aí incluídos o orçamento detalhado e a planilha de composição 
de custos – apresentadas pelos licitantes?; 2. É possível a realização de diligência pela Comissão de 
Licitação para adequação de irregularidades, inconsistências ou omissões eventualmente 
identificados pela área técnica, a exemplo das seguintes hipóteses: a. Quando a planilha de 
composição de custos apresentada pelo licitante está incompleta, faltando materiais ditos como 
essenciais para execução de alguns serviços; b. Quando a planilha de composição de custos é 
apresentada com inconsistências na quantificação de itens, por exemplo com unidades de medida 
zeradas; c. Quando o licitante apresenta somente planilha de composição de custos própria e não 
referenciada, porém acompanhada de planilha orçamentária que contemple além da composição 
própria, a referenciada; d. Quando não apresentada a planilha de composição de custos, somente a 
planilha orçamentária; e e. Quando o licitante apresenta planilha orçamentária/orçamento detalhado 
com itens cujos valores de mão-de-obra são negativos”. Inicialmente, o Relator citou os artigos o 43 
e 44 da Lei nº 8.666/93, e explicou que "[...]a diligência é um procedimento facultativo da Comissão 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100070104
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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de Licitação quando entende necessária a compreensão ou complementação de alguma informação 
constante na proposta. Aliás, essa é a única vedação expressa constante no dispositivo supracitado, 
qual seja: é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta".  O Relator relacionou os julgados: Acórdão 357/2015 – Plenário. 
Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 2742/2017 - Plenário. Relator Ministro Aroldo Cedraz; 
Acórdão 2.239/2018 - Plenário. Relatora Ana Arraes; Acórdão 719/2018 - Plenário. Relator Bruno 
Dantas; Acórdão 370/2020 - Plenário. Relator Marcos Bemquerer, e Acórdão 906/2020 – Plenário. 
Relator Weder de Oliveira.  E concluiu que: "interesse público é a finalidade primordial dos atos 
administrativos e, salvo melhor juízo, o núcleo duro de qualquer interpretação legal no âmbito do 
Direito Administrativo. Assim, entendo que não seria do interesse público eventual inabilitação de 
um licitante por erros formais ou aqueles de baixa materialidade, quando passível de serem sanados. 
O instrumento para isso é justamente a diligência prevista no art. 43, §3º da Lei de Licitações, de 
modo a preservar a melhor e mais vantajosa proposta para a Administração. Por esse motivo, 
corroboro com o entendimento exarado pelo Corpo Instrutivo, e endossado pela Procuradoria 
Geral, no sentido de que todas as hipóteses trazidas pelo Consulente são passíveis de 
saneamento". @CON 20/00564172, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível 
em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.31 Consulta. Saúde. Leitos de UTI. Contratação. COVID-19. Formas de Custeio. 
Excepcionalidade. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo Prefeito de Florianópolis 
acerca da possibilidade de o Município contratar leitos de UTI para tratamento do COVID-19, com 
pagamento do serviço a partir da disponibilização do leito, sem necessidade de vincular à efetiva 
utilização.  O questionamento formulado pelo Prefeito de Florianópolis foi o seguinte: "tendo em 
vista a situação emergencial de saúde provocada pelo COVID-19, é possível que o Município realize 
a contratação de rede complementar de saúde, com o objetivo de obter a prestação de serviços 
hospitalares para tratamento de infecção pelo COVID-19, em leitos de UTI, com pagamento do 
serviço prestado a partir da disponibilização do leito na Central de Regulação de Leitos Hospitalares 
de Santa Catarina, sem necessidade de vincular à efetiva utilização?" Inicialmente, o Relator 
informou que embora a indagação se refira a uma situação notoriamente concreta enfrentada pelo 
Consulente, “a relevância social e a repercussão da matéria autorizam o conhecimento da Consulta, 
conforme dispõe o art. 104, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno", e observou que “as competências do 
Tribunal de Contas do Estado encontram-se delineadas na Constituição Estadual. Dito isso, tem-se 
que a regularidade da aplicação dos recursos oriundos do Ministério da Saúde, no caso de habilitação 
e respectiva utilização de leitos de UTI COVID-19, não compete a este Tribunal de Contas". Para o 
Relator, nos termos dos art. 197 e 198 da Constituição Federal, “ as ações e serviços de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (SUS), composto 
por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais. Como autoriza a Constituição, as ações e 
serviços de saúde devem ser prestados diretamente pelo Estado ou por meio de terceiros, inclusive 
por pessoas físicas ou jurídicas da rede privada. No mesmo sentido, art. 24 da Lei n. 8.080/1990 
estabelece que quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes, este poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela rede privada". Citou, ainda, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.357, 
na qual o Supremo Tribunal Federal afirmou que os rigores impostos pela norma podem ser 
afastados em prol da conjugação de objetivos estruturantes da sociedade. Nesse rumo, 
excepcionalmente, afastou o rigor de exigências previstas na LRF durante o estado de calamidade 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000564172
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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pública e para fins exclusivos de combate integral da pandemia do COVID-19. E ainda destacou a 
decisão da Consulta @CON-20/00523737 formulada pela Associação de Municípios de Entre Rios, 
acerca da viabilidade de pagar por despesas fixas de contratos de prestação de serviço de transporte 
escolar, postos à disposição do município, sem a execução do serviço, em virtude da paralisação das 
aulas em decorrência da pandemia. O Relator observou que, como regra, a contratação e o respectivo 
pagamento de serviços por parte da Administração Pública depende da observância prévia de rígidas 
normas. "Nos termos dos arts 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964, o pagamento da despesa pública 
somente pode ser efetuado após sua regular liquidação, a qual tem por fim verificar a regularidade 
do ajuste e a efetiva prestação de serviço. Constata-se que a incidência das normas que tratam do 
estágio da despesa pública, sem considerar a excepcionalidade do atual estado de pandemia, impede 
o gestor de efetuar o pagamento sem que haja a comprovação da efetiva execução do serviço. Ocorre 
que, no caso em exame, a efetiva execução do serviço somente se verifica quando confirmada a 
internação hospitalar (AIH). E a necessidade de internação hospitalar não é uma situação previsível 
e quantificável durante o período da pandemia que ora que afigura". Assim sendo, concluiu que: "É 
possível a contratação de leitos de UTI da rede privada, postos à disposição da rede pública para 
atender pacientes de COVID-19, quando o custeio for realizado com recursos próprios ou 
decorrentes de outras fontes das quais haja expressa autorização, somente durante o período 
emergencial e de excepcionalidade ocasionado pela pandemia do COVID-19, e, desde que: a) 
fundamentado em necessidade potencial; b) o valor do leito obedeça os parâmetros do Ministério 
da Saúde; c) não esteja sendo custeado com recursos federais; d) fique disponível para a central de 
regulação competente durante todo o período de contrato; e, e) esteja vinculado e voltado 
unicamente para o atendimento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19". @CON-
21/00055644, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de 
Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.32 Licitação. Serviços Contínuos. Serviços de manutenção e reparos. Mão de obra. Ordem de 
execução de serviços. Remuneração. Metodologia. Critério de seleção. Princípio da seleção 
da proposta mais vantajosa. A utilização, como critério de seleção para contratação de serviços de 
manutenção predial, do referencial de custo de postos de trabalho alocados é incompatível com a 
metodologia de remuneração baseada em ordens de serviços. Além de não garantir a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração, tampouco permite estabelecer conexão necessária e 
suficiente entre os critérios de seleção do fornecedor e os critérios de medição e pagamento do 
contrato, violando o art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993. Acórdão 698/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.33 Contrato Administrativo. Sanção administrativa. Inadimplência. Multa. Limite Máximo. É 
lícita a fixação de multa no valor de 20% sobre a parcela inadimplida do contrato. O limite de 10% 
para a cláusula penal previsto no art. 9º do Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura) não é aplicável aos 
contratos administrativos, e sim o estabelecido no art. 412 do Código Civil – aplicado supletivamente 
às contratações públicas por força do art. 54, caput, da Lei 8.666/1993 –, segundo o qual o limite 
para a estipulação da penalidade é o valor da obrigação principal. Acórdão nº 715/2021,  Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100055644
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100055644
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d22626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.34 Dispensa de Licitação. Exigência de Garantia Contratual. Clausula Obrigatória. 
Justificativa para a Dispensa da Garantia Contratual. Não só há a possibilidade de se exigir 
garantia em contratações oriundas de atos de dispensa de licitação, como é recomendado que a 
Administração assim proceda, cercando-se das cautelas necessárias para evitar prejuízos ao erário 
advindos de eventual inadimplemento contratual. A garantia para assegurar a execução contratual é 
cláusula necessária ao contrato administrativo, conforme artigo 55, VI da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Portanto, para que a garantia seja dispensada e a cláusula que a prevê seja suprimida do instrumento 
contratual, necessário se faz que a autoridade competente apresente justificativa específica. Processo 
TCERJ nº 102.699-0/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de 
Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Procuração. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos 
sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) se encontravam filiados à entidade na data 
de propositura da ação; e ii) tenham apresentado autorização expressa para que a entidade os 
representasse na demanda judicial. Acórdão nº 3526/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 347, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.2 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Fim de Mandato. COVID-19. 
Consulta. Parecer em Consulta TC 003/2021, sobre a impossibilidade de concessão de revisão geral 
anual a agentes públicos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término de mandato, bem como 
durante a durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-
2, instituído pela Lei Complementar nº 173/2020 até 31.12.2021. Parecer em Consulta TC 003/2021 
– Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110 disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.2.3 Pessoal. Adicional por Tempo de Serviço. Estado-Membro. Município. Anuênio. Requisito. 
Serviço Público. Vínculo. Interrupção. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob 
regime estatutário na vigência do Decreto 31.922/1952, ainda que tenha havido rompimento do 
vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, pode ser computado para fins de 
gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público federal 
ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado. Acórdão nº 4757/2021, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.4 Pessoal. Subsídio. Quintos. Conselho Nacional do Ministério Público. Ato Normativo. 
Competência do TCU. Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que 
permita o pagamento de vantagem pessoal decorrente da incorporação de quintos ou décimos em 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
http://legis.senado.leg.br/norma/454524/publicacao/15697771
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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conjunto com subsídio não se sobrepõe ao entendimento do TCU em sentido contrário, porquanto 
cabe ao Tribunal a palavra final no que diz respeito à legalidade dos atos de admissão e concessões, 
nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Acórdão nº 735/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.5 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 424/21, 
Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.6 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Procuração. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos 
sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) se encontravam filiados à entidade na data 
de propositura da ação; e ii) tenham apresentado autorização expressa para que a entidade os 
representasse na demanda judicial. Acórdão nº 3526/2021, Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: 
Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.7 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. São 
requisitos para a percepção de adicional de tempo de serviço: (i) o cumprimento do tempo de serviço 
público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento 
do vínculo jurídico do servidor com a Administração. Acórdão nº 5375/2021, Boletim de Pessoal nº 
88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.8 Tribunal de Contas Estadual: cargo de auditor previsto na CF, simetria e modulação de 
efeitos. A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida no que se refere ao art. 57 da 
Lei Complementar 5/1991 do estado da Bahia, pois não se admite o aditamento à inicial após o 
recebimento das informações requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da União e do 
Procurador-Geral da República. Em reforço, ainda que se reconhecesse a inconstitucionalidade deste 
dispositivo, subsistiria norma de conteúdo análogo a permitir a continuidade da forma de substituição 
impugnada pelo partido autor, evidenciando a inutilidade do provimento da ação no ponto. Não é 
possível a equiparação legislativa do cargo de auditor — categorias jurídica e de controle externo — 
do TCE/BA ao cargo de auditor previsto no texto constitucional, ao qual atribuída a substituição de 
ministros e o exercício de atos da judicatura, haja vista o descompasso com o modelo federal, de 
observância obrigatória, e a ausência de concurso público. O regime constitucional instaurado em 
1988 ampliou competências dos tribunais de contas e conferiu tratamento expresso ao cargo de 
auditor, estabelecendo a repetição obrigatória no plano estadual ou local [Constituição Federal (CF), 
art. 75 (1)]. O cargo da categoria especial de auditor [CF, art. 73, § 4º (2)] espelha-se no de ministro 
— no caso, do Tribunal de Contas da União (TCU) — ou, no de conselheiro — nos estados-membros. 
Apesar da terminologia adotada, o cargo de auditor do tribunal de contas estadual especificado na 
legislação baiana não equivale ao descrito na CF, pois destituído da independência e da autonomia 
necessárias ao desempenho de suas atribuições constitucionais. A tentativa de enquadramento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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legislativo engendrada com o objetivo de equiparar tais cargos, de estatura e atribuições diversas, 
contraria a condição para investidura em cargos públicos, o concurso público. Salienta-se que o cargo 
de auditor do tribunal de contas local corresponde, no quadro federal, ao cargo de auditor federal de 
controle externo, que integra o quadro técnico-administrativo dos servidores do TCU. O aparente 
descuido na criação do cargo específico de auditor, nos moldes estabelecidos para os auditores 
substitutos dos ministros do TCU, representa flagrante descumprimento das determinações 
constitucionais. Do reconhecimento da distinção dos cargos, decorre a compreensão de que, no 
Tribunal de Contas do estado da Bahia (TCE/BA), não há cargo equivalente ao da CF, inexistindo 
auditor legitimado a desempenhar as atribuições relacionadas ao exercício de atividades judicantes e à 
substituição de conselheiros, tampouco que possa figurar como candidato à sucessão dos membros 
daquela Corte de contas. A adequação ao modelo federal deve ser promovida de modo prioritário e 
célere, para se conferir máxima eficácia à CF. Considerada a vigência dos preceitos em debate e a 
situação funcional, que já conduziu a efeitos consolidados e exauridos, modula-se a declaração de 
inconstitucionalidade a fim de que tenha eficácia a partir de doze meses da data de publicação da 
conclusão deste julgamento, permitindo-se a manutenção dos serviços até a realização do concurso 
devido. O Plenário não conheceu de ação direta quanto ao pleito formulado de declaração de 
inconstitucionalidade do art. 57 da LC 5/1991 e, na parte conhecida, julgou o pedido parcialmente 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “compreendendo as categorias de 
Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo” disposta no art. 58 da LC 5/1991 (3), bem assim da 
expressão “compreendendo as funções de substituição de Conselheiro; instrução e apreciação, em 
primeira instância, de processos” constante do art. 5º, § 3º, I, da Lei 7.879/2001 (4), reproduzido no 
art. 5º, § 3º, I, da Lei 13.192/2014 (5), todas do estado da Bahia, ressaltando que a inexistência do 
cargo de auditor previsto no art. 73 da CF torna ilegítima a substituição temporária de conselheiros e 
a realização de atos inerentes à judicatura por servidores do TCE/BA até que sobrevenha a lei que 
implemente a carreira de auditor e que se realize concurso público para prover tais cargos. Em votação 
majoritária, o Tribunal modulou os efeitos da decisão a partir de doze meses da data de publicação da 
conclusão deste julgamento, permitindo-se a manutenção dos serviços até a realização do concurso 
devido. Tudo nos termos do voto da ministra Cármen Lúcia (relatora). Vencido o ministro Marco 
Aurélio quanto à projeção da eficácia do pronunciamento referente à declaração de 
inconstitucionalidade. ADI 4541/BA, Informativo do STF nº 1013/21, disponível em: Brasília, 23 de 
abril de 2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Procuradoria Municipal. Instituição. Cargo em Comissão. Cargo Efetivo. Concurso Público. 
Embora a instituição de procuradoria municipal não seja obrigatória em âmbito municipal, conforme 
precedentes do STF, uma vez criado o referido órgão por livre inciativa do Poder Executivo, não é 
permitido que sua estrutura seja composta unicamente por servidores comissionados, exercendo 
atribuições que são exclusivas de procuradores municipais aprovados mediante concurso público. 
Acórdão TC nº 169/2021- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: 
Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Tribunal
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Tribunal
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Convênio. Transferência de Recursos. Vedação. Fundo Nacional de Assistência Social. 

Transferência fundo a fundo. Benefício Assistencial. Alimento. Cesta Básica. COVID-19. 

Consulta. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em relação aos recursos recebidos da 

União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), via transferência fundo a fundo, 

destinados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da covid-19: a) é permitido 

realizar transferência direta a pessoas físicas na modalidade cartão magnético para aquisição restrita de 

bens alimentícios, sujeitando-se às normas de execução orçamentária e financeira do FNAS, tais como 

as definidas pelo Decreto 7.788/2012 e pela Portaria-SNAS 124/2017, atentando-se, especialmente, 

para as atribuições do respectivo Conselho de Assistência Social quanto à fiscalização da execução da 

política de assistência social; e b) é vedado utilizar esse recurso federal para benefício eventual, no 

sentido de complementação dos recursos para aquisição de cestas de alimentos, nos termos dos arts. 

13, inciso I, 14, inciso I, 15, inciso I, e 22 da Lei 8.742/1993. Acórdão nº 494/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.2 Responsabilidade. Projeto e Pesquisa. Omissão do dever de prestar contas. Débito. Multa. 

Contas Irregulares. O termo de compromisso assumido com o CNPq para financiamento de projeto 

de pesquisa obriga o recebedor de recursos da entidade a formalizar a prestação de contas e apresentar 

relatório técnico científico dos trabalhos desenvolvidos, visando a demonstrar a boa e regular aplicação 

desses recursos, e, no caso de inadimplemento, sujeita o infrator ao julgamento pela irregularidade das 

contas, com imposição de débito e multa. Acórdão nº 3524, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.3 Fiscalização. Pessoa Jurídica de Direito Privado. Atos Internos. Os atos internos de pessoa 

jurídica de direito privado não estão sujeitos aos procedimentos de fiscalização previstos no 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. TC 10.136/2019, Boletim de 

Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.4.4 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Cooperativa. Contratação. Mão de Obra. 

Intermediação.  Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como 

erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) a contratação de cooperativa nos casos em 

que, pelas características do serviço a ser executado, atue como mera intermediadora de mão de obra. 

Acórdão nº 610/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.5 Responsabilidade. Convênio. Concedente. Fiscalização. Ausência. Convenente. A eventual 

falta de fiscalização do órgão concedente não atenua a responsabilidade do gestor convenente por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7788.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19149781/do1-2017-06-30-portaria-n-124-de-29-de-junho-de-2017-19149701
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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irregularidades identificadas na execução do ajuste, porquanto incumbe àquele que recebe recursos 

públicos o dever de demonstrar a sua correta aplicação. Acórdão nº 4803/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.6 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Limite Máximo. Exceção. Capacidade Econômica. 
Interesse Público. O TCU, em caráter excepcional, pode deferir pedido de parcelamento do débito 
em mais de 36 parcelas mensais (art. 217 do Regimento Interno do Tribunal), levando em consideração 
o interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento, a sua capacidade econômica  e o 
interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim como os 
princípios do formalismo moderado e da razoabilidade. Acórdão nº 4611/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.7 Consulta. Saúde. Recursos. COVID-19. Leitos de Unidade de Tratamento Intensivo. 
Despesas. Fundamentação. Princípio da Razoabilidade. Princípio da Transparência. O 
TCE/SC respondeu à Consulta sobre a forma de remuneração dos prestadores de serviço que 
disponibilizam leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) para tratamento de pacientes com 
suspeita ou diagnóstico de Covid-19, com o seguinte entendimento: "A orientação sobre a utilização 
de recursos recebidos da União para custeio de leito de UTI para atendimento a pacientes Covid-19 
compete ao Ministério da Saúde, motivo pelo qual recomenda-se ao consulente o encaminhamento 
de sua dúvida aquele órgão federal. O gestor local do SUS pode pagar ao contratado privado por leito 
de UTI Covid-19, posto à disposição da Administração, quando o pagamento decorrer de recursos 
próprios ou de outras fontes para as quais haja expressa autorização para esse tipo de custeio". Quanto 
às despesas, o Tribunal entendeu que as despesas pagas nos termos do item precedente devem atender 
as seguintes diretrizes: "a) a quantidade de leitos contratados para disponibilidade deve ser 
fundamentada em estudos que identifiquem a necessidade potencial com base na evolução dos casos 
de Covid-19 a demandar uso dos referidos leitos, devendo ser reavaliada periodicamente; b) o valor 
contratado deve ser definido com base nos parâmetros do Ministério da Saúde para procedimentos 
equivalentes à diária de leito de UTI Covid-19 sendo possível desconsiderar o parâmetro de preços 
do referido órgão quando comprovadamente for demonstrada a inviabilidade de contratação pelo 
valor de referência do Ministério, obedecidos os princípios da razoabilidade e da transparência e os 
demais que norteiam a Administração Pública; c) o pagamento por leitos disponibilizados com 
recursos próprios não pode custear o período em que o leito habilitado for financiado com recursos 
repassados pela União; d) o pagamento por leitos disponibilizados possa compreender tanto leitos 
habilitados não utilizados, como também leitos não habilitados, devendo obrigatoriamente: d.1) ser 
mantidos sob a gestão do contratante (gestor local SUS) e ficar disponíveis para a central de regulação 
competente durante todo o período do contrato e nas condições aptas a receber pacientes 
encaminhados a qualquer tempo; d.2) ser vinculado exclusivamente ao leito contratado e voltado 
unicamente para o atendimento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19". Trata-se 
de Consulta formulada pelo Secretário de Estado da Saúde com apenas um questionamento: "É 
possível, com base na situação emergencial de saúde e a necessidade da unidade hospitalar contratada 
manter uma equipe permanentemente à disposição, enquanto perdurar a situação endêmica e a 
instabilidade da incidência de casos, que o Estado/Município realize a contratualização da rede 

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/
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complementar, tendo como objeto a prestação de Serviços Hospitalares para Tratamento de Infecção 
pelo Coronavírus – COVID-19/SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) - Diárias de UTI – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID 
19, com o pagamento do serviço prestado a partir da disponibilização do leito na Central de Regulação 
de Leitos Hospitalares do Estado de Santa Catarina, sem necessariamente vincular a efetiva 
utilização?" Inicialmente, o Relator mencionou a Lei Federal nº 13.979/2020 que "dispôs sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública" e a Lei Federal n. 4.320/1964 que "impõe 
a efetiva comprovação da prestação do serviço ou do fornecimento contratados para, só então, pagar 
o prestador/fornecedor e a Lei Federal nº 8.666/1993 que "resgata a importância da liquidação como 
condição de pagamento ao regrar as cláusulas dos contratos". Citou ainda a decisão da Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357/DF, que relativizou os efeitos normativos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em função da pandemia de Covid-19, e as decisões @CON-
21/00055644 e @CON 20/00523737 do Tribunal de Contas.  O Relator entendeu que "é inegável 
que a situação pela qual passam os serviços públicos de saúde atualmente demandam considerar 
alternativas que seriam questionáveis em condições normais, fora de uma pandemia da magnitude da 
atual. É certo que o direito à vida, à dignidade da pessoa e à saúde, essa última oferecida pelo poder 
público por meio do SUS, demandam uma atuação ágil dos gestores públicos e, por vezes, podem ser 
dificultadas tais ações por regras do direito administrativo como a escolha da melhor oferta ou mesmo 
o princípio da eficiência. Por analogia, é possível vislumbrar que um critério de valor possa ser afastado 
caso se mostre impeditivo de contratação para fornecimento de bem ou prestação de serviço urgente 
necessário ao atendimento da população".  Assim, para o Relator, devido a urgente necessidade de 
prover leitos para atendimento aos pacientes do SUS acometidos pela Covid-19, é "possível 
desconsiderar o parâmetro de preços do Ministério da Saúde para pagamento com uso de recursos 
próprios do ente, ou de outras fontes expressamente autorizadas para essa finalidade, por leitos de 
UTI disponibilizados e não utilizados, desde que seja comprovada a inviabilidade de contratação pelo 
valor de referência do Ministério da Saúde. @CON-21/00101930, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 82, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.8 Consulta. Contratação de Profissionais Terceirizados e Estagiários para pagamento com 
recursos arrecadados oriundos e multas de trânsito. Possibilidade nos termos do art. 10, XXII 
da Resolução nº 638/2016 do Contran. Reforma do Prejulgado nº 0940. O TCE/SC respondeu 
à Consulta do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC acerca da 
possibilidade das despesas com estagiários, temporários e terceirizado serem consideradas despesas 
com serviços de terceiros, e reformou o Prejulgado n. 0940 com acréscimo de novo item “10”, nos 
seguintes termos: “Despesas com estagiários, temporários e terceirizados se enquadram no conceito 
de despesas com serviços de terceiros – pessoa física, podendo ser consideradas, com base no art. 10, 
XXII da Resolução nº. 638/2016 do CONTRAN, como despesas com policiamento e fiscalização e, 
desde que atendam ao art. 320 do CTB, podem ser aplicados recursos oriundos das multas de trânsito 
para essas finalidades”. Trata-se de Consulta acerca da possibilidade de contratação de profissionais 
terceirizados e estagiários serem custeados com recursos das multas de trânsito por parte de entes 
conveniados com o órgão estadual, com o objetivo de subsidiar o exercício do policiamento e 
fiscalização de trânsito.  Inicialmente, o Relator observou que: “O artigo 320 da Lei nº. 9503 traz a 
receita obtida através da aplicação de multas de trânsito como sendo uma verba vinculada, que deve 
ser aplicada exclusivamente no rol taxativo de finalidades trazido no corpo do artigo, quais sejam a 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100101930
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=940
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sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O 
artigo 320-A garante a possibilidade de os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito integrar-
se para ampliação e aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do 
compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito”.  “O artigo 25 do 
Código de Trânsito Brasileiro assegura que os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de 
Trânsito podem celebrar convênios delegando as atividades previstas junto a referida norma. O artigo 
12 do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que compete ao Conselho Nacional de Trânsito 
definir a abrangência das atividades previstas pelo artigo 320, já mencionado”, complementou.  Sobre 
o CONTRAN, o Relator observou que o Conselho passou a disciplinar, através da Resolução nº. 
638/2016, a aplicação destes recursos, estabelecendo no inciso XXII do artigo 10 que são 
considerados elementos de despesas com policiamento e fiscalização os serviços de terceiros 
necessários ao exercício do policiamento e da fiscalização do trânsito.  E concluiu: “o artigo 
supracitado dispõe de forma expressa que o trabalho de fiscalização e policiamento pode ser exercido 
por terceiros. A dúvida que envolve a matéria condensa-se na seguinte questão: estariam englobados 
os estagiários, temporários e terceirizados na expressão ‘serviços de terceiros necessários ao exercício 
do policiamento e da fiscalização do trânsito’, contida no art. 10, inciso XXII da Resolução nº. 
638/2016”.  O Relator concluiu pelo acompanhamento na íntegra do entendimento recentemente 
prolatado pela Diretoria de Controle de Gestão nos autos do processo @CON-20/00461446, no 
sentido da possibilidade da aplicação de recursos oriundos de multas de trânsito para a contratação de 
profissionais terceirizados e estagiários, visando a prestação de serviços administrativos relacionados 
às atividades do órgão executivo de trânsito, com o escopo de subsidiar o exercício do policiamento 
e fiscalização de trânsito. @CON-19/00664078, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, 
disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.9 Gestão Administrativa. Administração Federal. Acesso à informação. Empresa Estatal. Alta 
Administração. Agenda de compromissos públicos. Divulgação. É obrigatória a divulgação da 
agenda de compromissos públicos dos cargos da alta administração das empresas estatais, em 
obediência ao art. 11 da Lei 12.813/2013 e conforme requisitos estipulados na Resolução 11/2017 da 
Comissão de Ética Pública. Acórdão nº 701/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.10 Reponsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Dosimetria. Parecer jurídico. A existência 
de parecer jurídico não é suficiente para afastar a responsabilidade do agente público pela prática de 
ato irregular, entretanto pode ser considerada circunstância atenuante na dosimetria da pena. Acórdão 
nº 724/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.4.11 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Comprovação. Contratado. Prestação de 
Contas. Embora a empresa contratada para executar o objeto do convênio não tenha a obrigação de 
prestar contas dos recursos públicos utilizados no ajuste, o que é responsabilidade do convenente, tal 
fato não é suficiente para dispensá-la da necessidade de comprovação dos serviços por ela prestados, 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000461446
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900664078
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-11-de-11-de-dezembro-de-2017-1101273-1101273
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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pois o TCU tem a prerrogativa de responsabilizar o particular que recebeu recursos públicos federais 
para consecução de objeto conveniado cuja execução física não foi comprovada. Acórdão nº 
736/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.4.12 Responsabilidade. SUS. Débito. Solidariedade. Medicamento. Identificação. Nota fiscal. Na 
aquisição de medicamentos, a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de outras 
evidências de recebimento dos produtos, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos 
recursos públicos envolvidos, cabendo a responsabilização solidária da empresa fornecedora caso 
tenha emitido a nota fiscal sem a indicação dos lotes dos medicamentos (Resolução Anvisa - RDC 
430/2020). Acórdão nº 5330/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim 
de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.13 Auditoria. Descumprimento. Ordem Cronológica de Pagamentos. Despesa Pública. 
Ordenação de Despesa. Para cumprimento da ordem cronológica de pagamentos, as despesas 
custeadas com recursos vinculados devem integrar uma ordem específica de pagamento, ou seja, uma 
para cada tipo de vinculação, e as demais devem compor uma outra e única ordem cronológica de 
pagamentos. Processo TCERJ nº 227.945-2/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível 
em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.4.14 Liquidação de Despesa. Erro de Procedimento. Irregularidade. Desobediência à Norma 
Legal. Falhas nos procedimentos de liquidação das despesas, a despeito de não permitirem concluir, 
de forma inequívoca, pela inexecução dos serviços avençados, caracterizam grave desrespeito à norma 
legal, sendo suficientes para macular as contas dos responsáveis, com fulcro no art. 20, inciso III, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 63/90. Processo TCERJ nº 206.639-8/15, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.4.15 Tomada de Contas. Débito. Prestação de Serviço. Remuneração. Não cabe imputar ao gestor o 
débito relativo a todo valor repassado, uma vez que é devida a remuneração pelo serviço prestado, 
sob pena de enriquecimento sem causa por parte da administração pública. Processo TCERJ nº 
219.787-0/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e 
Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 Controle de Constitucionalidade. Prerrogativa de foro e princípio da simetria. A autonomia dos 
estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro privilegiado não é ilimitada, não pode ficar 
ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir, por simetria, o modelo federal. Com efeito, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593
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
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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o poder dos estados-membros de definirem, em suas constituições, a competência dos tribunais de 
justiça está limitado pelos princípios da Constituição Federal (CF) (arts. 25, § 1º, e 125, § 1º) (1). 
Extrapola a autonomia do estado previsão, em constituição estadual, que confere foro privilegiado a 
Delegado Geral da Polícia Civil. Na linha de precedentes da Corte (2), atribuir foro privilegiado a 
Delegado Geral da Polícia Civil viola o art. 129, VII, da CF, que confere ao Ministério Público a função 
de exercer controle externo da atividade policial. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão “o Delegado Geral da Polícia Civil” contida no inciso II do art. 74 da Constituição do estado 
de São Paulo, na redação originária e após a alteração pela Emenda Constitucional 21/2006 (3). 
Vencidos, parcialmente, os ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. ADI nº 5591/SP, Informativo 
do STF nº 1010/21, disponível em: Brasília, 26 de março de 2021 Nº 1010 (stf.jus.br) 

 

2.2 Ministro da Educação e nomeação pro tempore de dirigente de instituição federal.  A previsão 
de nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de dirigentes de instituições de ensino 
federais viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da 
gestão democrática do ensino público. A nomeação desses dirigentes é atribuição do Ministro da 
Educação. Porém, essa competência é vinculada, sendo exercida a partir de indicação pela comunidade 
escolar, com base em processo eleitoral do qual participam os corpos docente e discente e os 
servidores, em atenção aos princípios do pluralismo, da gestão democrática do ensino e da autonomia 
das entidades autárquicas (CF, art. 206, III, V e VI) (1). A norma impugnada — art. 7º-A do Decreto 
4.877/2003, com redação dada pelo Decreto 9.908/2019 (2) —, ao substituir a atuação da 
comunidade, suprime a gestão democrática da entidade de ensino e restringe o pluralismo de ideias, 
fundamento da organização do Estado Democrático de Direito. Além disso, ainda que se interprete a 
expressão pro tempore com o significado de interino ou temporário, a cláusula normativa é ampla e 
sem critério objetivo e específico que permita o controle da validade jurídica do comportamento, além 
de não estabelecer limitação de tempo para o exercício do cargo. Desse modo, o preenchimento 
pessoal dos cargos em questão, por escolha subjetiva e sem motivação objetiva nem prazo pré-
estabelecido em lei, como previsto na norma impugnada, nos casos de vacância, viola os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da proporcionalidade. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta e declarou a inconstitucionalidade do art. 
7º-A do Decreto 4.877/2003, com redação dada pelo Decreto 9.908/2019. Vencido, em parte, o 
ministro Nunes Marques. ADI 6543/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, disponível 
em: Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

2.3 Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipais e Princípio da Simetria. A arguição 
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle da 
inconstitucionalidade por omissão (1). Com efeito, a ADPF pode ter por objeto as omissões do poder 
público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela 
é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a 
preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. O 
preceito veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal (CF) (2) aplica-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, excetuando-se ao princípio da simetria os 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prerrogativa
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Ministro
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Tribunais de Contas do Município (3). De fato, a Constituição da República de 1988 manteve em 
funcionamento os Tribunais de Contas do Município existentes na data da sua promulgação (Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo e do Rio de Janeiro), vedando a criação de novos Tribunais de 
Contas municipais, nos termos do § 4º do seu art. 31 (4). A existência especial de dois Tribunais de 
Contas municipais, absorvidos pela CF/1988, consagram o caráter sui generis e excepcional desses 
órgãos de controle remanescentes do modelo antes vigente. Os Tribunais de Contas do Município — 
órgãos autônomos e independentes, com atuação circunscrita à esfera municipal, compostos por 
servidores municipais, com a função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da 
fiscalização financeira e orçamentária do respectivo Município —, distinguem-se, portanto, dos 
Tribunais de Contas dos Municípios — órgãos estaduais, cuja área de abrangência coincide com o 
território do estado ao qual vinculados. Inexiste paralelismo entre o modelo federal estabelecido ao 
Tribunal de Contas da União e o do Tribunal de Contas do Município, sendo essa mais uma das 
assimetrias constitucionais entre os entes federados, como, por exemplo, a ausência de Poder 
Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar na esfera municipal. Ausente a instituição no plano 
municipal, não há o que se instituir, menos ainda sob o argumento de ausência de simetria do que se 
tem no estado e na União sobre o Ministério Público. Dessa forma, no caso, não é obrigatória a 
instituição e regulamentação do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (5). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu de ADPF e 
julgou improcedente o pedido nela formulado, por não vislumbrar omissão da Câmara de Vereadores 
e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo na criação do Ministério Público especial junto 
ao Tribunal de Contas Municipal. ADPF 272/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, 
disponível em: Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

2.4 Regulamentação da Publicidade dirigida às crianças em estabelecimentos de educação 
básica. É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer atividade de comunicação 
comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. Os estados federados têm 
competência legislativa para restringir o alcance da publicidade dirigida à criança enquanto estiverem 
nos estabelecimentos de educação básica. Essa restrição promove a proteção da saúde de crianças e 
adolescentes, dever que a própria Constituição Federal (CF) define como sendo de absoluta 
prioridade. A limitação, tal como disposta na legislação estadual impugnada [Lei 13.582/2016 do 
estado da Bahia (1), alterada pela Lei 14.045/2018 (2)], implica restrição muito leve à veiculação de 
propaganda, porquanto circunscrita ao local para o qual é destinada, delimitada apenas a alguns 
produtos e a um público ainda mais reduzido.  As restrições à liberdade de expressão comercial podem 
ser aplicadas especialmente no ambiente escolar. Ademais, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
por meio da Resolução 63.14/2010, adotou uma série de recomendações dirigidas aos Estados, a fim 
de que regulem a publicidade de bebidas não-alcoólicas e de alimentos ricos em gorduras e açúcares. 
As recomendações, baseadas em evidências científicas, foram acompanhadas de um relatório técnico 
para auxiliar os Estados. Nele, a OMS recomenda, por exemplo, que os locais onde as crianças se 
reúnem devem ser livres de todas as formas de publicidade de alimentos ricos em gorduras saturadas, 
gorduras trans, açúcares ou sódio. Esses locais incluem, mas não se limitam a eles, escolas e suas 
mediações, clínicas e serviços pediátricos, eventos esportivos e atividades culturais. A racionalidade 
trazida pela recomendação é evidente: essas instituições agem como in loco parentis, ou seja, no lugar 
dos pais. Não existe nesses locais a possibilidade de os pais ou os responsáveis pelas crianças 
desligarem a televisão ou o rádio. Os pais não estão presentes fisicamente. Por isso, como afirma a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Ministro
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recomendação, “dentro da escola, o bem-estar nutricional das crianças deve ser a pedra angular”. Com 
base nesse entendimento, o Plenário julgou improcedente o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 13.582/2016 do estado da Bahia, com as alterações implementadas pela 
Lei 14.045/2018. ADI 5631/BA, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011/21, disponível em: 
Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

2.5 Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atuação funcional. Requisição 
direta de documentos aos jurisdicionados. Autonomia. Ausência de subordinação ao 
presidente da Corte de Contas. Arts. 73, § 2º, I, e 130, da Constituição da República. É 
assegurada, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a prerrogativa de 
requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo Tribunal, sem subordinação ao 
Presidente da Corte. A Constituição da República, em seu art. 73, § 2º, I, prevê a existência do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, outorgando aos seus membros, nos termos 
do art. 130, as mesmas prerrogativas, vedações e forma de investidura relativas ao Parquet, enquanto 
função essencial à Justiça. O Supremo Tribunal Federal, na exegese desses dispositivos, firmou 
orientação, há muito, segundo a qual o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é órgão de 
extração constitucional, cuja existência jurídica tem sua gênese na Lei Maior, sem ostentar, entretanto, 
fisionomia institucional própria. Outrossim, ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou 
consolidado o entendimento de que o legislador constituinte, ao assegurar aos membros do Ministério 
Público de Contas as robustas garantias do Ministério Público comum, deferiu àqueles um 
"status jurídico especial", de modo a possibilitar que sua atuação funcional se dê de modo exclusivo e 
autônomo, em relação a tal Corte. RMS 51.841/CE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

2.6 Concessionária de energia elétrica e utilização onerosa de domínio público estadual. É 
inconstitucional norma estadual que onere contrato de concessão de energia elétrica pela utilização de 
faixas de domínio público adjacentes a rodovias estaduais ou federais. Isso porque a União, por ser 
titular da prestação do serviço público de energia elétrica [arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição 
Federal (CF) (1)], detém a prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da 
prestação desse serviço por concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais 
entes políticos. Ademais, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (2), não há 
possibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder 
concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das 
condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante 
edição de leis estaduais. No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de normas 
do estado do Rio Grande do Sul que autorizam a cobrança de preço público pelo uso de bens públicos 
para a implantação de infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação 
direta para: a) atribuir interpretação conforme à Constituição à Lei 12.238/2005 e ao Decreto 
regulamentar 43.787/2005 do estado do Rio Grande do Sul, excluindo da incidência de ambos os 
diplomas as concessionárias de serviço público de energia elétrica; e b) declarar a inconstitucionalidade 
da expressão “de energia”, contida no inciso IV do art. 6º, e da Tarifa Básica prevista no Tipo II do 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Ministro
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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Item 1 do Anexo I do mencionado Decreto. ADI 3763/RS, Informativo do STF nº 1012/21, 
disponível em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.7 Inconstitucionalidade material por violação à isonomia na relação Estado-Cidadão. É 
inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos 
administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. O prazo quinquenal 
consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (1) (2) e 
esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável 
baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio específico entre as partes (3). Se os demais 
estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria 
ou por aplicação analógica do art. 54 da Lei 9.784/1999 (4), não há fundamento constitucional que 
justifique a situação excepcional de um determinado estado-membro. Logo, impõe-se o tratamento 
igualitário nas relações Estado-cidadão. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou 
procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, I, da 
Lei 10.177/1998 (5) do estado de São Paulo. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo 
Lewandowski, Dias Toffoli que, preliminarmente, não conheceram da ação e, no mérito, julgaram 
improcedente o pedido. O ministro Marco Aurélio (relator) também julgou o pedido procedente, mas 
ficou parcialmente vencido por declarar a inconstitucionalidade do dispositivo ante a existência de 
vícios formal e material. ADI 6019/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1012, disponível 
em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.8 Covid-19: suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. São 
constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, 
pelas quais veiculados a proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o 
modo de cobrança, a forma de pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. 
As normas objetivam regulamentar a relação entre o usuário do serviço e a empresa concessionária, 
tratando-se, portanto, essencialmente de normas sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor 
e da saúde pública (1). Não há se falar em invasão da competência legislativa privativa da União para 
legislar sobre energia elétrica (2) (3), pois a legislação estadual impugnada não atinge de forma direta 
a relação contratual estabelecida entre a concessionária e o Poder Público concedente, titular do 
serviço. Tampouco fere o núcleo de atuação das empresas voltadas à prestação de serviços de 
fornecimento de energia elétrica, uma vez que não se constata possa gerar desequilíbrio contratual ou 
afetar políticas tarifárias, especialmente porque as medidas impostas são excepcionais e transitórias, 
limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência adotado pela Secretaria estadual de saúde em 
decorrência da pandemia de Covid-19. Por outro lado, a não interrupção dos serviços públicos de 
energia elétrica relaciona-se à satisfação das necessidades básicas da população, pelo que a 
continuidade do serviço é considerada essencial para a adoção de medidas de contenção do novo 
coronavírus. O fornecimento de energia elétrica é direito fundamental relacionado à dignidade 
humana, ao direito à saúde, à moradia, à alimentação, à educação e à profissão, constituindo-se em 
serviço público essencial e universal, que deve estar disponível a todos os cidadãos, especialmente no 
complexo contexto pandêmico vivenciado. É de se ressaltar que a superveniência de Lei federal 
14.015/2020, pela qual se dispõe sobre interrupção, religação ou restabelecimento de serviços 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Inconstitucionalidade
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públicos, também editada em razão da pandemia de Covid-19, não afasta a competência estadual para 
disciplinar a matéria de proteção e defesa do consumidor de forma mais ampla do que a estabelecida 
pela legislação federal, como assentado em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Com base 
nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta 
para declarar constitucionais as normas previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 
5º e 6º da Lei 1.389/2020 do estado de Roraima, na parte afeta à “energia elétrica”. Vencidos os 
ministros Dias Toffoli, Luiz Fux (presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. ADI 6432/PR, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1012, disponível em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 
(stf.jus.br) 

 

2.9 Covid-19: medidas de contenção à transmissão do novo coronavírus e proibição temporária 
de atividades religiosas em ambiente presencial. É compatível com a Constituição Federal a 
imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de 
caráter coletivo como medida de contenção do avanço da pandemia da Covid-19. A liberdade de 
crença e de culto, usualmente caracterizada apenas pela fórmula genérica “liberdade religiosa”, 
constitui uma das primeiras garantias individuais albergadas pelas declarações de direitos do século 
XVIII que alcançaram a condição de direito humano e fundamental. A liberdade de realização de 
cultos coletivos, no entanto, não é absoluta. A Constituição Federal (CF), ao estabelecer inequívoca 
reserva de lei ao exercício dos cultos religiosos, permite a restrição ao direito à liberdade religiosa em 
sua “dimensão externa”, que compreende a liberdade de crença, a liberdade de aderir a alguma religião 
e a liberdade de exercício do culto respectivo. A lei deve proteger os templos e não deve interferir nas 
liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso. Sob o 
prisma da constitucionalidade formal, a imposição de restrições à realização de cultos religiosos por 
meio de decretos municipais e estaduais está em conformidade com decisões recentes do STF sobre 
a temática, dentre as quais destaca-se a ADI 6341, na qual assentou-se que todos os entes federados 
possuem competência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública. Nesse sentido, o STF reafirmou o dever que todos os entes políticos 
têm na promoção da saúde pública e, coerente ao federalismo cooperativo adotado na CF, assentou a 
competência dos estados e dos municípios, ao lado da União, na adoção de medidas sanitárias 
direcionadas ao enfrentamento da pandemia. Sob o aspecto material, a medida sanitária em análise 
mostra-se adequada, necessária e proporcional, bem como em consonância com as diretrizes 
científicas propostas pela Organização Mundial da Saúde. Ademais, é possível afirmar que há um 
razoável consenso na comunidade científica no sentido de que os riscos de contaminação decorrentes 
de atividades religiosas coletivas são superiores aos riscos de outras atividades econômicas, mesmo 
aquelas realizadas em ambientes fechados. Essa noção geral — sobre o elevado risco de contaminação 
das atividades religiosas coletivas presenciais — foi complementada por um exame de fatos e 
prognoses subjacente à edição do decreto estadual impugnado. As medidas restritivas, dessa forma, 
foram resultantes de análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid-19 conforme 
o setor econômico e social, bem como de acordo com a necessidade de preservar a capacidade de 
atendimento da rede de serviço de saúde pública. Observa-se, por fim, que, no caso, o art. 2º da norma 
impugnada não se limitou a restringir as atividades religiosas coletivas (inciso II), mas também 
restringiu outras atividades econômicas altamente essenciais, tais como o “atendimento presencial ao 
público, inclusive mediante retirada ou ‘pegue e leve’, em bares, restaurantes, ‘shopping centers’, 
galerias e estabelecimentos congêneres e comércio varejista de materiais de construção, permitidos tão 
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somente os serviços de entrega (‘delivery’) e ‘drive-thru’ (inciso I)” e ainda “reunião, concentração ou 
permanência de pessoas nos espaços públicos, em especial, nas praias e parques”. Trata-se de arguição 
de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra o Decreto 65.563/2021 do estado de 
São Paulo que limitou a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo, 
durante o período de agravamento da pandemia da Covid-19. Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por maioria, converteu o julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito 
e julgou improcedente o pedido formulado na ação. Vencidos os ministros Nunes Marques e Dias 
Toffoli, que julgaram o pedido procedente. ADPF 811/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1012, disponível em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.10 DL 70/1966 e recepção pela Constituição Federal de 1988. É constitucional, pois foi devidamente 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto 
no Decreto-lei nº 70/66. O procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de dívida 
hipotecária, previsto no Decreto-lei 70/1966, é compatível com o vigente ordenamento 
constitucional. Com efeito, na linha de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) (1), 
a compatibilidade decorre da constatação de que esse procedimento não é realizado de forma aleatória. 
Ele se submete a efetivo controle judicial, em ao menos uma de suas fases, sendo certo que o devedor 
é intimado a acompanhá-lo, podendo impugnar, inclusive no âmbito judicial, o desenrolar do 
procedimento, se irregularidades vierem a ocorrer durante o seu trâmite. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 249 da repercussão geral, negou 
provimento a recurso extraordinário. Seguindo a mesma orientação, o Plenário, também por maioria, 
deu provimento a outro recurso extraordinário julgado em conjunto. Vencidos, em ambos os julgados, 
os ministros Luiz Fux (Presidente), Cármen Lúcia, Ayres Britto, Edson Fachin e Marco Aurélio. RE 
627106/PR, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1012, disponível em: Brasília, 16 de abril de 
2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.11 Ensino a distância: lei estadual e vício de iniciativa. É formalmente inconstitucional lei estadual, 
de iniciativa parlamentar, que, ao dispor sobre ensino a distância, proíba a utilização do termo “tutor”, 
além de criar restrições e requisitos para exercício da atividade de tutoria. A Constituição Federal (1) 
confere ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para inaugurar o processo legislativo 
que disponha sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos ou aumento de sua 
remuneração. Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de reserva 
de iniciativa decorre do princípio da separação dos poderes e é de observância compulsória pelos 
demais entes federativos (2). Dessa forma, no caso, a lei estadual impugnada, de iniciativa parlamentar, 
ao atribuir a “função de tutoria” exclusivamente aos professores, bem como ao estender aos 
professores de educação a distância o mesmo valor do piso regional estadual praticado para os 
professores presenciais, invadiu a iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual para propor leis 
que versem sobre criação de cargos e aumento de sua remuneração. Trata-se de ação direta de 
inconstitucionalidade em face da Lei 8.030/2018 do estado do Rio de Janeiro, que veda a utilização 
do termo "tutor" na educação a distância (EaD), obriga os estabelecimentos de ensino a contratar 
professores para o exercício de quaisquer funções nessa modalidade de ensino e determina a aplicação 
do piso mínimo regional estadual a quem exercer a função de profissional de EaD. Com base nesse 
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entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido. ADI nº 5997/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1013, disponível em: Brasília, 23 de abril de 2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

2.12 Requisito para a instauração de CPI e direito das minorias parlamentares. A instauração de 
Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do preenchimento dos requisitos previstos 
no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de um terço dos membros das 
casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (c) a definição de prazo certo 
para sua duração. A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não se submete a 
um juízo discricionário seja do presidente da casa legislativa, seja do plenário da própria casa legislativa. 
Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por questões de 
conveniência ou de oportunidade políticas. Dessa forma, atendidas as exigências constitucionais, 
impõe-se a criação da CPI. Nesses termos, a criação de comissões parlamentares de inquérito 
configura prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura 
os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes 
constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, a 
instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos 
previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal (CF): (i) o requerimento de um terço dos membros 
das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo 
certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI, cuja 
instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas 
legislativas (1). Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ratificou decisão que deferiu 
medida liminar, determinando ao Presidente do Senado Federal a adoção de providências necessárias 
à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito. Entendeu, ainda, que o procedimento a 
ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que 
vem adotando para funcionamento dos trabalhos durante a pandemia, não cabendo ao Senado definir 
"se" vai instalar a CPI ou "quando" a comissão vai funcionar, mas sim "como" irá proceder, por 
exemplo, se por videoconferência, de modo presencial, semipresencial ou fazendo uma combinação 
de todas essas possibilidades. Vencido o ministro Marco Aurélio, que assentava não caber referendar 
ou deixar de referendar liminar concedida em mandado de segurança. MS 37760 MC, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1013, disponível em: Brasília, 23 de abril de 2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

2.13 Decisões judiciais e constrição de verbas públicas. São inconstitucionais as decisões judiciais que 
determinam a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) — que 
devem ter aplicação compulsória na área de saúde — para atendimento de outras finalidades 
específicas. A jurisprudência da Corte (1) não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas 
por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da Constituição 
Federal (CF) (2), e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além 
disso, essas decisões afrontam o preceito da separação funcional de Poderes [art. 2º (3) c/c art. 60, § 
4º, III (4), da CF], o princípio da eficiência da Administração Pública [art. 37, caput, da CF (5)] e o 
princípio da continuidade dos serviços públicos [art. 175 da CF (6)]. Com efeito, a possibilidade de 
constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite 
apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de 
precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF (7), ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em 
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caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (8), 
é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na 
hipótese. Portanto, não pode o Poder Judiciário, por mera comodidade da execução, determinar 
medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao 
próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se 
mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os 
impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação 
financeira do ente. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental, para declarar a 
inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas 
do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a 
execução de ações de saúde pública, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. 
ADPF 664/ES, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1013, disponível em: Brasília, 23 de abril de 
2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 ICMS, regime de antecipação tributária e reserva de lei complementar. “A antecipação, sem 
substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador 
necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão 
em lei complementar federal”. É inconstitucional a regulação do regime de antecipação tributária 
por decreto do Poder Executivo. No regime sem substituição tributária, o art. 150, § 7º (1), da 
Constituição Federal (CF) exige somente que a antecipação se faça “ex lege” e que o momento eleito 
pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. Já para as hipóteses 
de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição tributária se exige, por força do art. 155, 
§ 2º, XII, “b”, da CF (2), a previsão em lei complementar. Ao se antecipar o surgimento da obrigação 
tributária, o que existe, necessariamente, é, também, a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato 
gerador da exação. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador 
é um dos aspectos da regra matriz de incidência (3)(4). Logo, é inviável, por meio de simples decreto, 
a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da 
mercadoria no território do Estado-membro. Há que se ressaltar que a abrangência do art. 150, § 7º, 
da CF vai além da substituição tributária, pois o núcleo central do tema é a antecipação em relação 
à ocorrência do fato gerador, e não apenas a figura passiva da substituição (5). A jurisprudência da 
Corte admite a figura da antecipação tributária, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou 
substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da 
respectiva obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, de modo que se possa afirmar 
que a fase preliminar é efetivamente preliminar da outra. Como no regime de antecipação tributária 
sem substituição, o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do 
art. 150, § 7º, da CF são as de que a antecipação se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador 
esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. A cobrança antecipada do ICMS 
constitui simples recolhimento cautelar enquanto não há o negócio jurídico da circulação, sobre o 
qual a regra jurídica, quanto ao imposto, incide. Por outro lado, apenas a antecipação tributária com 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Ensino
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Ensino


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 43 de 59 

substituição é que está submetida à reserva de lei complementar, por determinação expressa do art. 
155, § 2º, XII, b, da CF. Com base nesse entendimento, o Plenário, apreciando o Tema 
456 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, afastando a exigência contida 
em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em 
território do Estado-membro. RE 598677, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, 
disponível em: Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

3.2 Propriedade originária sobre petróleo extraído e inexistência de fato gerador de ICMS. São 
inconstitucionais leis estaduais que preveem a incidência do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a operação de extração de petróleo e sobre a operação de 
circulação de petróleo desde os poços de extração até a empresa concessionária. Seja no regime de 
concessão (Lei 9.478/1997), seja no regime de partilha (Lei 12.351/2010), o concessionário ou o 
contratado adquire, de modo originário, a propriedade do petróleo extraído (concessão) ou de 
parcela dele (partilha). Não se extrai do art. 26 da Lei 9.478/1997 (1) nem do art. 2º, I, da Lei 
12.351/2010 (2) que o contratado incorpora a seu patrimônio as parcelas do petróleo extraídas por 
força de a União a ele ter transferido tal titularidade. Pelo contrário, o que as leis indicam é que, 
havendo descoberta comercial pelo contratado, fica a ele assegurado o direito de assenhorear-se dos 
citados volumes do resultado da lavra. Logo, como o primeiro senhor do petróleo extraído é o 
próprio concessionário ou contratado, o petróleo extraído não muda de titular ao ser incorporado 
ao patrimônio desse. Se não há transferência de titularidade do petróleo extraído, não há que se falar 
em circulação de mercadoria, pressuposto indispensável para a incidência válida do ICMS. Ressalte-
se que, conforme já decidido no Tema 1099 da repercussão geral, “não incide ICMS no 
deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em 
estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.” 
(3) Ademais, não há se falar que o fato de o petróleo ter sido extraído de uma jazida, que é bem da 
União, também seria ele, em um primeiro momento, de sua propriedade e, só depois, do 
concessionário ou do contratado. Isso porque jazida de petróleo é bem jurídico diverso do produto 
de sua lavra e o regime jurídico da apropriação do óleo extraído está sujeito a uma opção política, 
que indica ser pela conferência, de modo originário, desse bem ou de parcela dele ao concessionário 
ou ao contratado. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente o pedido da ação 
direta, declarando a inconstitucionalidade das Leis 7.183/2015 e 4.117/2003, ambas do estado do 
Rio de Janeiro. Em sede de modulação de efeitos, estabeleceu que a decisão produza efeitos ex 
nunc a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas: (i) as hipóteses em 
que o contribuinte não recolheu o ICMS; (ii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que 
foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de 
julgamento do mérito; e (iii) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão, até 
a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, dever-se-á observar 
o entendimento desta Corte e os prazos decadenciais e prescricionais. Vencidos parcialmente os 
ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que divergiram quanto à modulação dos efeitos do 
pronunciamento. ADI 5481/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, disponível em: 
Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 
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3.3 Consulta. Execução Orçamentária. Recursos. Emenda Parlamentares Impositivas. 
Transferências Especiais. Execução. Procedimentos. LOA. Portarias. O TCE/SC respondeu 
Consulta sobre a utilização dos recursos advindos de emendas parlamentares estaduais impositivas 
pelos municípios, conforme trata o art. 120-C da Constituição do Estado de Santa Catarina e critérios 
detalhados pela Portaria n. 179/SEF, de 14 de julho de 2020, além de outros questionamentos 
relativos ao tema.  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Major Vieira e ex-
Presidente da FECAM acerca dos seguintes questionamentos: “1. Como o município deve proceder 
em relação a execução dos recursos? Conforme objeto elencado na LOA ou apenas deve ser 
respeitada classificação de despesas (capital ou corrente) descritas no anexo da Portaria 179/2020? 
2. Qual a classificação orçamentária/ fonte de recurso deve ser utilizada para as emendas especiais 
impositivas estaduais? 3. No caso das emendas destinadas à saúde, em que o repasse do estado foi 
feito na conta da prefeitura, mas que por ser saúde devem ser executadas através do Fundo Municipal 
de Saúde, como o município deve proceder? Repassar o recurso ao FMS e após isso iniciar a 
execução?”.  O Consulente ainda questionou: “4. Como o município deve proceder em relação a 
prestação de contas desses recursos? Como o município deve operar quando em uma única conta 
bancária receber o valor de mais de uma emenda, considerando que serão efetuados pagamentos 
para mais de uma empresa de uma mesma conta bancária. O artigo 120-C e a Portaria 179/2020 não 
discorrem sobre a prestação de contas. 5. Como proceder quando os recursos decorrentes das 
emendas parlamentares tiverem rendimentos de aplicação financeira, situação que por ventura o 
recurso não tenha sido executado por determinado período tendo gerado rendimentos. 6. Os 
municípios podem utilizar licitações realizadas através de consórcios? Por exemplo para aquisição 
de veículos e equipamentos. 7. Sobre o prazo para execução dos recursos, como o TCE orienta 
sobre o prazo para a utilização dos recursos? Dentro do exercício em que foi recebido o recurso? Se 
positivo, como considerar os repasses que serão recebidos em dezembro de 2020?” E, por fim: “8. 
Quando o município aportar contrapartida para conclusão de um objeto/demanda, esse aporte deve 
tramitar pela conta específica em que foi recebido o recurso da emenda? 9. Quanto às vedações o 
artigo 120-C da Constituição Estadual não as descreve, portanto, também gostaríamos de maior 
detalhamento por parte deste Tribunal no que se refere as vedações na utilização desses recursos. 
10. Quando o repasse de recursos for destinado a comprar de equipamentos (como ambulâncias) 
tais equipamentos devem conter identificação de que tal foi adquirido com recursos do governo do 
estado na plotagem? E quando o envolver construção, reforma ou ampliação de prédios (como 
escolas) ou pavimentação de vias, também deve ser inserida placa de obra e, após a conclusão da 
obra, ser inserido no registro histórico/inauguração identificando a origem dos recursos para 
execução de tal obra?”  O Relator respondeu aos questionamentos formulados pelo Consulente com 
o entendimento resumido na ementa do voto: “Consulta. Recursos decorrentes de emendas 
parlamentares impositivas. Modalidade de transferências especiais. Procedimentos para execução. 
Observância da LOA e da Portaria. Na execução orçamentária dos recursos oriundos das emendas 
impositivas, na modalidade de transferências especiais realizadas pelo Estado, os Municípios devem 
observar tanto a Lei Orçamentária do Estado, quanto a Portaria da Secretaria de Estado da Fazenda. 
Recursos de emendas impositivas. Vedações. É vedada a aplicação dos recursos no pagamento de: 
a) despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e b) 
encargos referentes ao serviço da dívida. Registro contábil. Observância da Portaria MF/STN n. 
388/2018. O registro contábil do orçamento deve observar a Portaria MF/STN n. 388, de 14 de 
junho de 2018. Recursos à saúde. Transferência ao Fundo Municipal de saúde. Os recursos 
destinados à execução orçamentária na função saúde, depositados pelo Estado em conta bancária da 
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Prefeitura, devem ser transferidos ao fundo municipal de saúde”. Quanto aos questionamentos 
finais, relativos à prestação de contas, controle, rendimento e utilização: “Prestações de Contas. IN 
TC. 20/2015. A prestação de contas dos recursos deve observar a Instrução Normativa TC N. 
20/2015, além de remessa periódica de informações por meio do Sistema e-Sfinge. Controle das 
contas. Verificação por área finalística. Os controles das contas serão executados segundo as áreas 
finalísticas para os quais os recursos foram encaminhados. Rendimentos das aplicações. Utilização 
na mesma finalidade. Os rendimentos das aplicações financeiras dos recursos das emendas deverão 
ser utilizados nas mesmas finalidades da sua destinação. Utilização dos recursos. Ausência de 
limitação temporal. Sobras do exercício. Inclusão no orçamento seguinte. A utilização dos recursos 
das emendas não possui limitação temporal e as sobras não utilizadas em um exercício deverão ser 
incluídas no orçamento seguinte. Recursos de outras origens em conta. Inviabilidade. Controle 
financeiro. Para evitar prejuízos no controle financeiro, não devem ser aportados recursos de outras 
origens na conta bancária criada para o recebimento de valores das emendas”. Quanto à questão n. 
10 relativa à publicidade, o TCE/SC decidiu que: “É desnecessário utilizar publicidade específica 
nos bens móveis e obras materializados com recursos advindos de emendas. Licitação. Contratação 
por Consórcios públicos. Possibilidade. Observadas as regras da Lei n. 11.107/2005 e em se tratando 
de consórcios intermunicipais, é possível a realização de contratações por consórcios 
públicos”. @CON-20/00528613, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: 
Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

3.4 Consulta. Despesas. Educação. Saúde. COVID-19. Manutenção. Ensino. O TCE/SC 
respondeu Consulta acerca da possibilidade de classificação de determinadas despesas como 
“manutenção e desenvolvimento do ensino”, nos termos do art. 70 da Lei n. 9.394/96, para fins de 
inclusão no limite de que trata o art. 212 da Constituição Federal, com o seguinte entendimento: 
"Podem ser enquadradas no art. 70, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e consequentemente, 
serem contabilizadas para fins de atingir o mínimo de 25% dos gastos com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, exigido pelo art. 212 da Constituição Federal, desde que contribuam 
efetivamente para consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, e destinados 
exclusivamente às atividades de educação infantil e ensino fundamental do Município as despesas 
relacionadas à: 1 – Aquisição e distribuição de materiais de higienização, sanitização e equipamentos 
de proteção individual em ambientes escolares, como máscaras e álcool gel. 2 - Contratação de 
monitores para acompanhar o transporte escolar de crianças". Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), com dois questionamentos: "1. A 
aquisição e distribuição de máscaras (descartáveis, de TNT, de pano ou face-shield), de álcool gel e 
de demais dispositivos de higienização e de sanitização dos ambientes escolares, bem como de E.P.I., 
pode ser enquadrada como abrangido pelo art. 70 da LDB? 2. As despesas com contratação de 
monitores, que obrigatoriamente devem acompanhar o transporte escolar de crianças, podem ser 
incluídas como despesa com transporte escolar (nos termos do art. 70, inc. VIII da 
LDB)?"  Inicialmente, o Relator esclareceu que, em razão das medidas de contenção à pandemia da 
COVID-19, o Governo do Estado de Santa Catarina editou a Portaria Conjunta SES/SED nº 778, 
de 06/10/2020, que fixou diretrizes sanitárias para o retorno à atividade escolares presenciais e 
impôs obrigações aos Municípios que pretendessem retomar as atividades escolares. Para responder 
os dois questionamentos, o Relator observou que o art. 212 da Constituição Federal prescreve que 
os Municípios deverão aplicar nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida 

https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2020-2015%20CONSOLIDADA.pdf
https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2020-2015%20CONSOLIDADA.pdf
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000528613
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E ainda, informou 
que a regulamentação do art. 212 da CRFB/88 é realizada, "entre outras normas, pela Lei n. 9394/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. No referido diploma legal, o art. 70 dispõe 
quais despesas poderão ser incluídas na aplicação exigida pelo art. 212 da CF/88". Conjugando os 
incisos do art. 70 com as Diretrizes lançadas pela Portaria nº 983/2020, o Relator entendeu que a 
resposta à Consulta deva ser afirmativa, isto é, pela possibilidade de inclusão dos gastos referentes 
ao combate à pandemia da COVID- 19, desde que circunscritos ao ambiente do ensino, como 
despesas aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino, pois "apesar de em um primeiro 
momento parecer serem gastos relacionados à higiene e saúde – como álcool em gel 70%, aquisição 
de máscaras descartáveis que deverão ser trocadas a cada 2 (duas) horas, aferição de temperatura, 
com aquisição de termômetros e designação de pessoal para a atividade, possível necessidade de 
troca lixeiras que devem poder ser acionadas sem o uso das mãos – em verdade são gastos 
imprescindíveis ao retorno das atividades escolares. Sem esses cuidados, não há que se falar em 
retorno das atividades escolares, o que causaria ainda mais prejuízo ao ensino no Estado”.  Também 
ressaltou que “diversos incisos do art. 70 da Lei n. 9.394/96 estabelecem atividades-meio [...] entre 
as quais podem ser incluídas as atividades elencadas na consulta. Em verdade, todas as atividades de 
estrutura escolar e medidas facilitadoras para proporcionar o ensino, que são necessárias para que se 
desenvolva de forma plena, são devem ser incluídas no art. 70". Contudo, o Relator advertiu que 
"medidas contra a COVID-19 de responsabilidade de outras Pastas, e não relacionadas diretamente 
ao ensino, não poderão ser consideradas para fins do art. 212 da CF/88. Assim, recomenda-se que 
os Secretários de Educação mantenham devidamente contabilizados os percentuais dos materiais de 
combate à COVID-19 que foram direcionados aos estabelecimentos de ensino, de modo que seja 
possível a verificação desses itens, e para que não haja inflação artificial de aplicação na manutenção 
e desenvolvimento do ensino utilizando-se insumos contra a COVID-19 utilizados por outras 
Pastas". Por fim, o Relator salientou que "o Município possui atuação prioritária apenas no ensino 
fundamental e na educação infantil, e não no ensino médio, de responsabilidade dos Estados, 
consoante §§ 2º e 3º do art. 211 da CF/88" e inciso V do art. 11 da Lei 9394/96. @CON-
20/00672064, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de 
Jurisprudência do TCE/SC. 

 

3.5 Contribuição ao PIS e CONFINS. Regime monofásico. Creditamento. Não cabimento. 
Excepcionalidade. Previsão legislativa expressa. A técnica de creditamento, em regra, não se 
coaduna com o regime monofásico da contribuição ao PIS e COFINS, só sendo excepcionada 
quando expressamente prevista pelo legislador. No regime monofásico, a carga tributária concentra-
se numa única fase, sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se 
evitar. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações sucessivas 
(plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva, havendo direito a abater 
o crédito da etapa anterior. Por outro lado, algumas vezes, por opção política, o legislador pode optar 
pela geração ficta de crédito, por exemplo, forma de incentivo a determinados segmentos da 
economia, como fez o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 para os beneficiários do regime tributário 
especial denominado REPORTO, caso que não se confunde com os créditos próprios do regime 
não cumulativo. A respeito dos mais diversos benefícios fiscais, a Constituição Federal, no art. 150, 
§ 6º, estabelece que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000672064
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000672064
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 
2.º, XII, g". Ante o cenário normativo vigente, percebe-se que um benefício fiscal estruturado e 
instituído para um determinado fim ou destinado a contemplar uma parcela específica de 
contribuintes não pode ser estendido a hipótese diversa daquela estabelecida pelo Poder Legislativo, 
ressalvada a posterior opção legislativa pela ampliação do seu alcance. Nesse caminho, em 
interpretação histórica dos dispositivos que cuidam da matéria em debate, bem como da leitura do 
item 8 da Exposição de motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, ficou 
estabelecido que os contribuintes tributados em regime monofásico estavam excluídos da incidência 
não cumulativa. À luz dessas premissas, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em um primeiro 
momento, entendeu que o benefício instituído pelo artigo 17 da Lei n. 11.033/04 somente se 
aplicaria aos contribuintes integrantes do regime específico de tributação denominado REPORTO 
e não alcançaria o sistema não cumulativo desenhado para a COFINS e a Contribuição ao PIS. 
Contudo, esse entendimento (na parte referente à extensão da Lei do REPORTO), foi superado por 
ambos os órgãos fracionários que compõem a Primeira Seção do STJ, tendo sido decidido que o 
benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 deveria ser estendido a outras pessoas 
jurídicas além daquelas definidas na referida lei. Ocorre que, no que concerne à incompatibilidade 
do creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS quando a tributação se desse pelo regime 
monofásico, não houve alteração de entendimento da Segunda Turma do STJ, que continuou 
decidindo reiteradamente pela sua impossibilidade. Ocorre que a Primeira Turma, no ano de 2017, 
alterou seu posicionamento (quanto à possibilidade de creditamento na monofasia), para entender 
que "o benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda 
que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas 
contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao 
REPORTO, regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura 
portuária nacional, por expressa determinação legal". Nesse julgado, considerou-se que tal benefício 
era extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO e que o art. 17 da Lei n. 
11.033/2004 teria derrogado, tacitamente, a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, porque teria 
regulado inteiramente a matéria tratada nos arts. 3º dessas leis. No entanto, atento ao que 
determinam o art. 150, § 6º, da CF/88 e o art. 2º do Decreto-Lei n. 4.657/1942, deve prevalecer o 
entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior, segundo o qual o benefício fiscal do art. 17 
da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 
10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo 
legislador para a observância do princípio da não cumulatividade. Por fim, pontua-se que tal técnica 
é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de 
praticabilidade tributária, e objetiva o combate à evasão fiscal, foge, com todo o respeito, da 
razoabilidade uma interpretação que venha a admitir a possibilidade de creditamento do tributo que 
termine por neutralizar toda a arrecadação exatamente dos setores mais fortes da economia. EDV 
nos EAREsp 1.109.354/SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº648,  STJ - Informativo de 

Jurisprudência 

 

3.6 Recursos na área de saúde. Mínimo constitucional. Não alocação. Estado-membro. 
Reparação integral devida. O Estado-membro que desrespeita o mínimo constitucional que deve 
ser aplicado na saúde, realocando recurso em programa diverso, deve devolvê-lo à sua área de origem 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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em sua totalidade. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela, objetivando a condenação de Estado-membro a reparar integralmente o dano causado pela 
não alocação do mínimo constitucional de recursos na área de saúde, referente ao ano de 2005. 
Entendeu o Tribunal de origem que o orçamento do ano 2005 seria fato pretérito e consumado e 
que a verba que deveria ter sido usada na área de saúde teve outra destinação, sendo inviável o 
desfazimento ou acerto daquele orçamento, bem como intervenção nas futuras dotações 
orçamentárias. O acórdão objurgado criou parâmetro sancionador da conduta do Estado-membro, 
aplicando-lhe o equivalente a 10% da verba apurada como não aplicada em programas e ações de 
saúde, sob o argumento de que feriria "o limite da razoabilidade a fixação do valor da indenização 
pelo valor da diferença que deixou de ser aplicada na saúde naquele ano, uma vez que se estaria 
desconsiderando "que os recursos não aplicados na área de saúde, foram destinados ao benefício 
dos cidadãos do Estado-membro em outras áreas, como educação, segurança, transporte, igualmente 
importantes". No entanto, considerando o efetivo desvio de verba orçamentária destinada 
exclusivamente à saúde, a sua aplicação em outras áreas de serviço público não pode servir de 
argumento para a redução do quantum, até porque as condições de serviço público oferecido à 
população, notadamente no setor de saúde, notoriamente se encontram extremamente precárias. 
Assim, se determinado valor deveria, por força de norma constitucional, ter sido aplicado na saúde, 
e o Estado alocou-o em programas diversos, a devolução de tal valor à sua área de origem, em sua 
totalidade, deve ser efetivada como forma de restaurar a ordem pública. A cominação de uma espécie 
de multa de 10% sobre o montante desviado revela-se em efetiva dissonância da legislação pátria em 
vigor, que prevê sempre quantum indenizatório equivalente ao prejuízo apurado em cada hipótese 
concreta, conforme se infere dos ditames do art. 944 do Código Civil. REsp nº 1.752.162/RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº648,  STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Pensão. Benefício de Prestação Continuada. Acumulação. Ilegalidade. Considera-
se ilegal ato de pensão em que há acumulação dos respectivos proventos com o benefício de 
prestação continuada (BPC) instituído pela Lei 8.742/1993. Acórdão nº 3536/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.2 Previdência. Ato sujeito a registro. Aposentadoria. Contagem de Tempo de Serviço. 
Advocacia. Emenda Constitucional nº 20/1998. O tempo de serviço comprovado na advocacia, 
em período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, deve ser computado para 
efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias. 
Acórdão TC nº 276/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110,  disponível 
em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

4.3 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Investimento Previdenciário. 
Destinação Específica. Vinculação. Déficit atuarial.   Os recursos capitalizados, assim como 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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seus rendimentos, possuem destinação específica e devem atender tão somente ao objeto de sua 
vinculação, qual seja, a formação de reservas para amortização do déficit atuarial do ente, não 
podendo ser utilizados para o custeio de despesas do exercício enquanto persistir o déficit atuarial 
do regime próprio de previdência social. Acórdão TC nº 100/2021-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

4.4 Pessoal. Acumulação de pensões. Limite. Pensão Militar. Benefício de Prestação 
Continuada. INSS. Não há óbice a que o TCU considere legal, para fins de registro, ato de pensão 
militar em que há acumulação dos respectivos proventos com o benefício de prestação continuada 
(BPC) instituído pela Lei 8.742/1993, pois os impedimentos de acumulação com a pensão militar 
(art. 29 da Lei 3.765/1960) restringem-se apenas a proventos ou a vencimentos. O pagamento e o 
controle do BPC estão sujeitos à competência do INSS. Acórdão nº 4808/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.5 Consulta. Aposentadoria. Regime Próprio. Averbação. Tempo de Serviço. Contribuição do 
RGPS. Certidão de Tempo. Possibilidade de utilização das contribuições certificadas. 
Cálculo de proventos. Responsabilidade do servidor. Correção de erros e lacunas. O TCE/SC 
respondeu Consulta acerca da possibilidade de aceitação de Certidão de Tempo de Contribuição 
emitida pelo INSS, utilizada na concessão de aposentadoria no RPPS, para fins de cumprimento 
requisitivo aposentatório, com o seguinte entendimento: “As informações contidas nas Certidões de 
Tempo de Contribuição (CTC) emitidas pelos regimes de previdência são de responsabilidade da 
entidade emissora, nos termos do artigo 130 do Regulamento da Previdência Social, apenso do 
Decreto Federal nº 3.048/1999, e da Portaria 154, de 15 de maio de 2008, do Ministério da 
Previdência Social, a quem compete corrigir eventuais erros ou omissões. Cabe ao servidor 
interessado requerer a correção do erro material eventualmente existente na Certidão de Tempo de 
Contribuição junto ao órgão ou entidade emissora, nos termos do disposto no parágrafo 16 do artigo 
130 do Decreto Federal nº 3.048/1999 e no artigo 19 da Portaria 154, de 15 de maio de 2008, do 
Ministério da Previdência Social”.   Sobre lacunas na discriminação dos salários, o TCE/SC entendeu 
que: “A presença de lacunas na discriminação dos salários de contribuição em Certidão de Tempo 
de Contribuição emitida pelo INSS, objeto de averbação de tempo de contribuição no Regime 
Próprio de Previdência de ente público (RPPS), para os períodos a partir da competência julho de 
1994, pode interferir no cálculo dos proventos pela média aritmética das maiores remunerações 
prevista no artigo 34, caput e §1º, e no artigo 66 da Lei Complementar de Navegantes nº 99/2011 e 
no artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, porquanto a unidade gestora do RPPS somente poderá 
considerar os salários de contribuição discriminados na CTC”.  Sobre eventuais erros materiais em 
certidão de tempo de contribuição: “Para fins da compensação financeira entre regimes de 
previdência, prevista no artigo 201, §9º, da Constituição Federal, serão considerados apenas os 
valores constantes da discriminação dos salários de contribuição contidos na Certidão de Tempo de 
Contribuição, de modo que o responsável pelo RPPS em que será averbado o tempo de contribuição 
deverá solicitar ao servidor interessado que promova a correção de eventuais erros materiais em 
certidão de tempo de contribuição e em demonstrativo de salários de contribuição junto ao órgão 
ou entidade emissor, sob pena de o ente não receber todos os valores a que teria direito”. Trata-se 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3765compilado.htm#:~:text=LEI%20No%203.765%2C%20DE%204%20DE%20MAIO%20DE%201960.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20as%20Pens%C3%B5es%20Militares.&text=Art%209%C2%BA%20A%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20dos,de%20prefer%C3%AAncia%20estabelecida%20no%20art.&text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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de Consulta formulada pela Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de 
Navegantes – NAVEGANTESPREV sobre “a viabilidade legal de aceitação de Certidão de Tempo 
de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, utilizada na concessão de 
aposentadoria no RPPS, que certifica determinado tempo de contribuição, mas não contém 
informações completas sobre a remuneração na discriminação dos salários de contribuição referente 
o todo o período indicado, o que pode interferir no fator de proporcionalidade de proventos e no 
cálculo da média aritmética das maiores remunerações, conforme previsto em lei 
municipal”. Inicialmente, o Relator mencionou a Lei Federal nº 8.213/1991 e o Decreto Federal nº 
3.048/1999, e explicou que é “vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com 
o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o 
segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, 
para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu 
cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003”.  O Relator 
observou os Prejulgados 1511 e 1591 e concluiu que: “ao órgão emissor da CTC compete a 
certificação dos períodos de contribuição e a discriminação dos salários de contribuição. É possível 
que o tempo de serviço seja diferente da quantidade de contribuições mensais, tendo em vista as 
exceções previstas na Lei Federal nº 8.213/1991 e no Decreto Federal nº 3.048/1999. Para o cálculo 
dos proventos pela média das contribuições, a unidade gestora do RPPS deve considerar apenas as 
contribuições discriminadas na certidão. Assim, para que não haja eventual prejuízo financeiro ao 
servidor que requerer a averbação quando da aposentadoria, deve este requerer ao órgão emissor de 
Certidão de Tempo de Contribuição correção de eventuais erros ou omissões”. Por fim, também 
advertiu que “a compensação financeira entre regime de previdência se fará com base nos salários 
de contribuição, razão pela qual também se mostra necessária a solicitação para o servidor requerer 
correção de eventuais omissões/lacunas na certidão de tempo de contribuição, também de modo a 
não prejudicar o RPPS municipal na obtenção integral da compensação financeira”.  Para concluir, 
extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. CERTIDÃO DE 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO INFORMADO QUE NÃO CORRESPONDE À 
QUANTIDADE DE CONTRIBUIÇÕES. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DAS 
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO APENAS DAS CONTRIBUIÇÕES 
CERTIFICADAS PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. RESPONSABILIDADE DO 
SERVIDOR INTERESSADO EM SOLICITAR AO ÓRGÃO EMISSOR A CORREÇÃO DE 
ERROS E LACUNAS”. @CON-20/00650508, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, 
disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.6 Consulta. LC nº 173/2020. Revisão Geral Anual. Índice aplicável. IPCA. Pandemia. O 
TCE/SC respondeu Consulta acerca do alcance da restrição imposta pelo art. 8º, inciso I, da Lei 
Complementar n. 173/2020 no instituto da revisão geral anual com o seguinte entendimento: "A 
concessão de revisão geral anual no interregno delimitado no artigo 8º da Lei Complementar n. 
173/2020, mesmo que se refira a períodos findados antes da vigência da mencionada norma, está 
condicionada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, fixado no inciso VIII do 
citado artigo. No momento peculiar da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19), somente 
deve ser concedida revisão geral após rigorosa análise dos critérios de oportunidade e conveniência, 
observado o interesse público, e prévio estudo da situação orçamentária e financeira do ente, 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000650508
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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certificando-se da disponibilidade de recursos e observância da Lei de Responsabilidade 
Fiscal". Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina com dois questionamentos: "1- O comando legal disposto no inciso VIII, do art. 8º 
da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020 (publicada em 28/05/2020) pode produzir 
efeitos jurídicos (vigência) anteriormente à publicação da própria LC n. 173/20 e contrapor ao 
disposto no art. 1º do Decreto-Lei n. 4.657/42? 2- Períodos de revisão geral anual de servidores 
públicos findados anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020 
(publicada em 28/05/2020), podem ser atingidos pela limitação e vinculação disposta no inciso VIII, 
do art. 8º da LC n. 173/20?".  Inicialmente, o Relator destacou entendimento da área técnica que 
salientou que "[...] esta Diretoria orienta que o instituto da revisão geral anual não foi alcançado pela 
restrição imposta no inciso I do indigitado art. 8º. O instituto da revisão geral anual dos servidores 
possui assento no próprio texto constitucional, que em seu artigo 37, X". E ainda, que "a 
interpretação quanto à inexistência de vedação na LC n. 173/2020 para implementação de revisão 
geral anual foi objeto de recente deliberação deste Tribunal de Contas, nos autos da 
Consulta @CON-20/00582669, na qual se fixou entendimento pela viabilidade de 
concessão". Quanto ao segundo questionamento, o Relator destacou o entendimento da área técnica 
que "a dúvida emerge quanto ao indexador econômico a ser observado na implementação da revisão 
geral. Isso porque o já transcrito inciso VIII do art. 8º da LC n. 173/2020 veda a adoção de e 'medida 
que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”.  O Relator mencionou o Prejulgado 2259, a 
decisão do processo @PNO-20/00761083, e concluiu que "o exame da matéria feito pela DAP e 
pelo Ministério Público de Contas destacou que a concessão de revisão geral anual no interregno 
delimitado no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, mesmo que se refira a períodos findados 
antes da vigência da mencionada norma, deve observar o IPCA, por força do art. 8º, VIII, da LC n. 
173/2020". Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. LC N. 173/2020. 
REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA. PANDEMIA. A concessão de 
revisão geral anual no interregno delimitado no artigo 8º da LC n. 173/2020, mesmo que se refira a 
períodos findados antes da vigência da mencionada norma, está condicionada ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo-IPCA. No momento peculiar da pandemia provocada pelo 
Coronavírus (Covid-19), somente deve ser concedida revisão geral após rigorosa análise dos critérios 
de oportunidade e conveniência, observado o interesse público, e prévio estudo da situação 
orçamentária e financeira do ente, certificando-se da disponibilidade de recursos e observância da 
Lei de Responsabilidade Fiscal”. @CON-21/00071178, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, 
disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.7 Consulta. Pessoal. Carreira Militar. Acumulação de cargos públicos. Militar na ativa e na 
reserva. Professor. Contratação temporária de excepcional interesse públicos. Mesmo ente 
público. Multiplicidade de contratos. Viabilidade. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2176 e 
o Prejulgado 1363, além de revogar o Prejulgado 1927 e respondeu Consulta sobre acumulação de 
cargos públicos de militares na ativa e na reserva com o seguinte entendimento: "É possível ao militar 
estadual na reserva remunerada tomar posse em outro cargo ou emprego público remunerado, 
acumulando proventos da reserva militar com os vencimentos dos cargos ou empregos públicos, 
desde que acumuláveis conforme as hipóteses previstas na Constituição Federal. 2. Os cargos 
acumuláveis para os militares estaduais na atividade, desde que haja compatibilidade de horários e 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000582669
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2259
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000761083
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100071178
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2176
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1363
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1927
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com prevalência da atividade militar, estão previstos no art. 37, XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, 
combinados com o art. 42, § 3º, da Constituição Federal, e com o art. 3º da Lei (estadual) nº 
11.496/2000, a qual não prevê cargo de Professor Militar, de modo que são admissíveis a cumulação 
nas seguintes hipóteses: a) Um cargo militar estadual (técnico/científico) com um cargo, emprego 
ou função civil de professor; b) Um cargo de militar estadual do Quadro da Saúde com um cargo, 
emprego ou função privativos de profissional da saúde, ambos com profissão regulamentada. 3. O 
militar na reserva pode acumular cargo diverso das alíneas itens “a” e “b” do item 3, desde que tenha 
ingressado novamente no serviço público antes da vigência de Emenda Constitucional 20, de 1998. 
4. Aos servidores públicos civis estaduais ou municipais que acumulam como militar das Forças 
Armadas admite-se a acumulação conforme estabelecido no art. 142, §3º, II e III, isto é, dois cargos 
privativos de profissional da saúde, com profissão regulamentada". A Consulta ainda respondeu 
questionamento relativo a contratação temporária de professor por excepcional interesse público 
com a seguinte decisão extraída da ementa do voto do Relator: "PESSOAL. PROFESSOR. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. MESMO 
ENTE PÚBLICO. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. VIABILIDADE QUANDO 
DECORRENTE DE MESMO PROCESSO SELETIVO. A contratação de professores em caráter 
temporário pela administração direta do Estado ou Município em mais de um contrato - seja para 
ministrar aulas em unidades escolares distintas ou mais de uma disciplina curricular, ou aumento de 
carga horária - quando originários de um único processo seletivo, não caracteriza vínculo laboral 
distinto, mas uma única relação de trabalho com o ente estadual ou municipal". Trata-se de Consulta 
formulada pela Presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, propondo modificações em 
entendimentos atuais da Corte acerca de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas por 
militares e acerca de contratações temporária, em especial situações de acumulação de cargos, 
empregos ou funções públicas por militares, em decorrência da recente alteração de regras 
promovidas pela Emenda Constitucional n. 101, de 3 de julho de 2019.   Inicialmente, o Relator 
destacou que a matéria decorre de registros de indícios de irregularidades detectados pelo Sistema 
de Gestão de Trilhas de Auditoria (SGTA), instituído pela Instrução Normativa n. TC-25/2019, "foi 
percebida ausência de consolidação do entendimento aplicável acumulação de cargos, empregos ou 
funções públicas por militares, inclusive frente aos ditames da Emenda Constitucional n. 101/2019 
(Reforma da Previdência), bem como consequentes incompatibilidades de entendimentos deste 
Tribunal veiculados em prejulgados". O Relator informou que foi sugerida a reforma parcial 
do Prejulgado 2176, revogação de item do Prejulgado 1927 e reforma parcial da orientação contida 
no Prejulgado 1363 acerca da multiplicidade de contratos por servidores temporários na mesma 
unidade gestora, e explicou que quanto ao mérito, trata-se de dois temas distintos, embora tenham 
relação com acumulação de cargos. Um deles diz respeito às hipóteses de acumulação de cargos por 
militares estaduais. Outra se refere à acumulação quando houver mais de dois contratos de servidores 
temporários.  Quanto à acumulação de cargos por militares estaduais, salientou que "o § 1º do art. 
42 da Constituição Federal prescreve que aos militares estaduais aplicam-se as disposições do § 3º 
art. 142 (regras dos militares federais), entre as quais, a vedação de acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. Porém, a acumulação somente é possível quando houver compatibilidade de 
horários e prevalência da atividade militar (art. 42, § 3º). No caso de militar inativo, aplica-se a regra 
do §10º do art. 37 da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 42 (militares estaduais) com a remuneração de cargo, emprego ou 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2176
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1927
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função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, salvo àqueles que 
haviam novamente ingressado no serviço público por concurso público até a entrada em vigor de 
Emenda Constitucional n. 20/1998". No que se refere à contratação de professores em caráter 
temporário pela administração direta do Estado ou Município, o Relator entendeu "que se deve 
observar cada processo seletivo. A partir de um determinado processo seletivo é admitido mais de 
um contrato com o mesmo profissional para ministrar aulas em unidades escolares distintas do ente 
público, para mais de uma disciplina curricular ou no caso de aumento de carga horária, sem 
caracterizar mais de um vínculo laboral, ou seja, uma única relação de trabalho com o ente estadual 
ou municipal". Por fim, o Relator observou que a redação do item 2 do Prejulgado nº 1363 deixava 
dúvida sobre a possibilidade de diversos contratos quando decorrentes de mais de um processo 
seletivo. "Considera-se que a celebração de mais de dois contratos de caráter temporário decorrentes 
de processos seletivos distintos caracteriza acumulação indevida de cargos, empregos ou funções. 
Além disso, a orientação não se aplica apenas ao ente estadual (conforme consta do Prejulgado), mas 
também aos municípios. Assim, a alteração proposta visa deixar explicitado que a possibilidade de 
diversos contratos com o mesmo ente é admitida somente quando os contratos decorram de um 
mesmo processo seletivo, aplicando se ao Estado e aos Municípios". @CON-20/00656298, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de Jurisprudência do 
TCE/SC 

 

4.8 Recurso de Reexame. Servidores. Aposentadoria. Anulação. Tempo de Contribuição.  Trata-
se de Recurso de Reexame interposto pelo Diretor-Presidente do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Indaial (INDAPREV), em face da decisão exarada 
nos autos do Processo @APE-13/00791621, que denegou o registro do ato de aposentadoria 
voluntária de servidora da Secretaria Municipal de Educação do Município de Indaial. Inicialmente, 
a decisão determinou à Prefeitura Municipal de Indaial que adotasse providências com vistas à 
anulação do ato de aposentadoria da servidora, em razão de esta não ter preenchido todos os 
requisitos para fazer jus à aposentadoria especial de professora, notadamente o tempo mínimo de 25 
anos em atividade de magistério exigido pelo art. 6º, I a IV, da Emenda Constitucional n. 41/2003 
c/c o art. 40, § 5º, da Constituição Federal.  Foi apontado que a Unidade Gestora contabilizou 
indevidamente o tempo de contribuição de 4 meses e 18 dias em que a beneficiária gozou de licença 
sem vencimento, não havendo exercício efetivo de funções do magistério. O Recorrente buscou a 
reforma da decisão, apresentando argumentos com base no Prejulgado 1591, contudo, para o 
Relator, "estão ausentes os requisitos constitucionais para o registro da aposentadoria especial, visto 
que a Constituição Federal exige que o professor deva comprovar tempo de efetivo exercício nas 
funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio".  De acordo com o 
Relator, "verifica-se que a aposentanda possui 24 anos, 7 meses e 19 dias de efetivo exercício de 
docente, em face da utilização indevida de tempo de licença sem vencimento de 4 meses e 18 dias, 
concernente ao período de 14/08/2016 a 31/12/2016, com recolhimento de contribuição para o 
INDAPREV. Além disso, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Indaial, 
regido pela Lei Complementar Municipal n. 105/2010 (art. 31), também não contempla a 
possibilidade de a licença sem vencimento ser contada como efetivo exercício de 
magistério". Quanto ao argumento do Recorrente de que foi orientado a seguir o Prejulgado 
1591 deste Tribunal de Contas, a área técnica tratou da questão esclarecendo que não cabe a aplicação 
do prejulgado na referida aposentadoria, pois o período é posterior à vigência da Emenda 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1363
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000656298
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1300791621
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1591
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1591
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Constitucional n. 20/1998, que, diante do recolhimento, foi considerado como serviço público 
municipal.  Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: Aposentadoria Especial. Professor. 
Ausência de Requisito Legal. Conhecer e Negar Provimento. É inviável a inclusão de período de 
licença sem vencimentos como exercício efetivo do magistério para concessão de aposentadoria 
especial. @REC-19/00753097, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: 
Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.9 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Cargo em Comissão. 
Aposentadoria. Proventos. Na hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria com 
remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão, considera-se, para fins de incidência do 
teto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, cada rendimento isoladamente. Acórdão 
nº 740/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 

4.10 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 Pessoal nº 88, 
disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.11 Aposentadoria. Vantagem opção. Regularização. Providência. Pensão. VPNI. O pagamento 
da vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990 (“opção”) aos servidores que implementaram 
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, assim como 
aos respectivos pensionistas, deve ser: (i) suprimido, no caso dos beneficiários cujos atos de 
concessão foram emitidos há menos de cinco anos e se encontrem pendentes de julgamento pelo 
TCU; (ii) transformado em vantagem pessoal, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no 
caso dos beneficiários cujos atos de concessão foram expedidos há mais de cinco anos, desde que 
ainda não tenham sido julgados ou considerados tacitamente registrados pelo TCU; (iii) 
transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente ao 
reajuste geral dos servidores públicos federais, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão 
tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há mais de cinco 
anos. Acórdão nº 565/21, Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU  

 

4.12 Teto constitucional. Pensão. Aposentadoria. Acumulação. Marco temporal. O teto 
constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal) incide sobre o valor resultante da 
acumulação de benefício de pensão com proventos de inatividade caso a morte do instituidor da 
pensão tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998. Acórdão nº 4032/32, Boletim de Pessoal 
nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1900753097
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.13 Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Benefício de prestação continuada. INSS. 
Não há óbice a que o TCU considere legal, para fins de registro, ato de pensão militar em que há 
acumulação dos respectivos proventos com o benefício de prestação continuada (BPC) instituído 
pela Lei 8.742/1993, pois os impedimentos de acumulação com a pensão militar (art. 29 da Lei 
3.765/1960) restringem-se apenas a proventos ou a vencimentos. O pagamento e o controle do BPC 
estão sujeitos à competência do INSS. Acórdão nº 4808/21, Boletim de Pessoal nº 88, disponível 
em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.14 Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de serviço. Limite 
mínimo. É ilegal o ato de aposentadoria de professor que contemple mudança de regime de trabalho 
para o de dedicação exclusiva há menos de cinco anos da aposentação, por frustrar a preservação do 
equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter contributivo do regime previdenciário. Acórdão nº 
5344/21, Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.15 Aposentadoria. Incorporação. Cálculo dos Proventos. Possibilidade. É indevida a 
incorporação de determinada parcela ao cálculo dos proventos que não tenha a sua inerência ao 
cargo efetivo devidamente comprovada ou, então, que não esteja amparada por legislação que tenha 
possibilitado a sua integração, na atividade, à remuneração do servidor, em caráter definitivo. 
Processo TCERJ nº 228.194-2/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: 
Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito Processual. Ato sujeito a registro. Ministério Público de Contas. Manifestação. A 

decisão pelo registro de ato de pessoal pelo TCEES, sem a expressa manifestação do Ministério 

Público Especial de Contas pela sua concessão ou denegação, viola etapa do processo prevista no 

art. 55, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, denotando a ocorrência de error in procedendo, 

que alcança interesse de ordem pública apto a ensejar a nulidade absoluta da deliberação, 

impossibilitando a resolução de mérito. Acórdão TC nº 156/2021, Informativo de Jurisprudência do 

TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

5.2 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Lapso Temporal. 

Princípio do Contraditório.  2.1 A instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito do 

Tribunal de Contas é medida excepcional, que somente pode ser admitida quando presentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.2 A ausência de 

notificação/citação do responsável após o decurso de 10 anos da ocorrência de dano ao erário é 

motivo excepcional de dispensa da instauração de Tomada de Contas Especial. Acórdão TC nº 

156/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-

Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3765compilado.htm#:~:text=LEI%20No%203.765%2C%20DE%204%20DE%20MAIO%20DE%201960.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20as%20Pens%C3%B5es%20Militares.&text=Art%209%C2%BA%20A%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20dos,de%20prefer%C3%AAncia%20estabelecida%20no%20art.&text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3765compilado.htm#:~:text=LEI%20No%203.765%2C%20DE%204%20DE%20MAIO%20DE%201960.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20as%20Pens%C3%B5es%20Militares.&text=Art%209%C2%BA%20A%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20dos,de%20prefer%C3%AAncia%20estabelecida%20no%20art.&text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20
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://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 56 de 59 

 

5.3 Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Alegação de excesso. Ausência de 

planilha de cálculos. Art. 535, § 2º, do CPC. Concessão de prazo. Possibilidade. A alegação 

da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos com a 

indicação do valor devido não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da arguição. O art. 

535, § 2º, do CPC prevê consequência específica para a não indicação do valor que a Fazenda Pública 

entende correto em sua impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o não conhecimento da 

arguição de excesso de execução. Todavia, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que 

"eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão 

sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de 

ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução" (AgInt no 

AREsp 1.364.410/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 

8/5/2020). Assim, em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como 

devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão 

legal específica nesse sentido (art. 535, §2º, do CPC). No entanto, tal previsão legal não afasta o 

poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o 

cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Tal 

entendimento encontra respaldo inclusive no próprio Código de Ritos, em seu art. 526, §§ 1º e 2º, 

cuja aplicação é cabível nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, com as devidas 

adaptações. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação 

dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda 

Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual 

necessidade de manifestação. REsp nº 1.887.589/GO, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, 

disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.4 Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação de percentual após a 

liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Majoração dos honorários na instância 

superior. Impossibilidade. Não cabe ao STJ majorar honorários advocatícios ainda a serem 

fixados em liquidação de sentença, na forma do inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015. No caso 

analisado, as instâncias ordinárias condenaram a parte sucumbente ao pagamento de honorários "em 

percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, 

na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015". O dispositivo estabelece que, 

proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual 

dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção 

na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base 

de cálculo. Sendo esse o caso analisado, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, 

não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser 

observado, inclusive, pela instância superior. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua 

pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no 

momento em que for definir o percentual da verba honorária. ESCL no REsp 1.785.364/CE, 

Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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5.5 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da Lei n. 

13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Termo inicial. Cancelamento. É prescritível a pretensão 

de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido pelo art. 2º da Lei n. 

13.463/2017. Conforme o entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior, é prescritível a 

pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido pelo art. 2º 

da Lei n. 13.463/2017. Nos termos do REsp 1.859.409/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020: "1. Estabelecem, respectivamente, os arts. 

2º e 3º da Lei 13.463/2017: "Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos 

valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em 

instituição financeira oficial", "cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 

requisitório, a requerimento do credor". 2. A pretensão de expedição de novo precatório ou nova 

RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, não é imprescritível." O 

fundamento é o de que, por aplicação do princípio da actio nata, conforme o referido precedente, "o 

direito do credor de que seja expedido novo precatório ou nova RPV começa a existir na data em 

que houve o cancelamento do precatório ou RPV cujos valores, embora depositados, não tenham 

sido levantados". REsp 1.833.358/PB, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, disponível em: 

STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.6 Direito Processual. Comunicação Processual. Validade. Endereço. Domicílio Necessário. 

São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada com aviso de 

recebimento, no endereço profissional do responsável, não havendo necessidade de que o 

recebimento seja feito por ele próprio. Acórdão nº 4748/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.7 Direito Processual. Cobrança Executiva. Bens. Inexistência. Execução Judicial. Pessoa 

Jurídica. Sucessão. Débito. Ressarcimento ao Erário. A eventual inexistência ou insuficiência 

de bens transferidos da pessoa jurídica sucedida para a pessoa jurídica sucessora – que responde pelo 

ressarcimento ao erário por prejuízos causados pela sucedida, no limite do patrimônio transferido – 

é questão que se encontra fora da alçada do TCU e deve ser dirimida pelo Poder Judiciário, no 

âmbito da ação de execução do acórdão condenatório. Acórdão nº 4585/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.8 Direito Processual. Sobrestamento de Processo. Decisão Judicial. STF. Repercussão Geral. 

Ressarcimento ao erário. Prescrição. Não cabe o sobrestamento de processos em trâmite no 

TCU, nos quais esteja em questão a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, até a 

decisão definitiva do STF no RE 636.886 (Tema 899 da Repercussão Geral), uma vez que a 

suspensão de que trata o art. 1.035, § 5º, do CPC não alcança os processos no âmbito do controle 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 58 de 59 

externo. Acórdão nº 741/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim 

de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.9 Direito Processual. Revelia. Pessoa jurídica. Débito. Ente da Federação. Prazo. 

Recolhimento. Havendo débito imputável a ente federado, deve-se fixar novo e improrrogável 

prazo para o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora 

(art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992), mesmo na hipótese de revelia. Acórdão nº 5141/2021, 

Acórdão nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.10 Direito Processual. Tribunal de Contas. Ato Administrativo. Comunicação Processual. 

Atividade Judicante. Cumprimento da Decisão. Multa. Coerção. Os Tribunais de Contas 

exercem atividade judicante em âmbito administrativo, razão pela qual lhes deve ser reconhecida, 

com lastro na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo (artigo 

15 do CPC c/c artigo 180 do Regimento Interno), a possibilidade de utilização de qualquer meio 

executivo idôneo para efetivação de suas decisões. Tal autorização está insculpida no artigo 139, 

inciso IV, do Código, que prevê o poder geral de efetivação de decisões judiciais, excepcionalizadas, 

por óbvio, as medidas submetidas à reserva de jurisdição. Neste sentido, os Tribunais de Contas 

podem valer-se da utilização de meios alternativos para forçar a execução de suas decisões, sendo 

mecanismo de coerção mais incisivo a aplicação de multa coercitiva de astreintes. Processo TCERJ 

nº 825.286-4/16, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e 

Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5.11 Prescrição. Interrupção. Ato Inequívoco. Comunicação Processual. Atos praticados pelo 

Tribunal que alcancem exclusivamente terceiros, tais como a comunicação ao atual gestor para mera 

remessa de documentos complementares, relacionados a um ato ou contrato, somente poderão ser 

considerados procedimentos inequívocos de apuração aptos para produzir os efeitos de interrupção 

da prescrição com fulcro no inciso II, do §2º do artigo 74 da Lei Estadual nº 5427/09, caso, 

concomitantemente, haja a comunicação dos responsáveis para tomarem ciência a respeito de tais 

diligências. Processo TCERJ nº 101.747-7/12, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível 

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

 

5.12 Direito Processual. Contrato. Tomada de Contas. Descumprimento de Decisão. Intervenção 

de Terceiros. Multa. Coerção. É viável a imposição de multa coercitiva (astreintes) em caso de 

descumprimento de decisão proferida por esta Corte em face de terceiros, como ocorre no caso da 

determinação de instauração de Tomada de Contas Especial, com supedâneo no art. 537 do Código 

de Processo Civil c/c art. 180 do Regimento Interno desta Corte. Processo TCERJ nº 101.047-7/13, 

Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 

(tcerj.tc.br) 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://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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5.13 Recurso de Revisão. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de Mérito. Não 

deve ser conhecido Recurso de Revisão que não atenda a qualquer das hipóteses contempladas no 

rol taxativo do art. 73 da Lei Estadual 63/90, também reproduzido no art. 95 do Regimento Interno. 

Isso porque o recurso de revisão constitui via excepcional que não se presta a rediscutir diretamente 

o mérito da decisão recorrida, já que possui limitação de escopo e está adstrito ao exame de vícios 

graves capazes de comprometer a higidez do processo. Processo TCERJ nº 224.544-0/20, Boletim 

de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 

(tcerj.tc.br) 

 

5.14 Embargos de Declaração. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de 

Mérito. Para o conhecimento de Embargos de Declaração de acordo com a Teoria da Asserção, 

basta a simples alegação da existência de obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. 

A efetiva constatação da existência ou não das alegadas impropriedades fica para o momento do 

exame do mérito do Recurso, uma vez superado o juízo de admissibilidade. Processo TCERJ nº 

102.322-9/08, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e 

Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

Servidores responsáveis pela organização: 

Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 
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