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TRIBUNAL PLENO 

  
Acompanhamento da distribuição de cestas básicas por Secretaria de Assistência Social 

durante a pandemia do COVID-19 

 
Trata-se de Processo de Acompanhamento de Execução Contratual, que examinou as despesas com 

aquisição de “kits de cestas básicas” pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Goiânia, 

relativas ao exercício de 2020. Visando dar cumprimento ao controle prévio e concomitante das compras 

emergenciais realizadas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o Plenário homologou 

o Relatório Final de Acompanhamento emitido pela Secretaria de Licitações e Contratos (SLC). A 

Unidade Técnica verificou: (1) as conformidades dos termos e prazos previstos no Contrato nº 095/20, 

com a vigência de 4 meses, para entrega de 25.000 unidades de cestas básicas por mês, podendo ser 

prorrogado por períodos sucessivos; e (2) o desempenho da SEMAS e da Prefeitura de Goiânia no 

tocante à regular distribuição dos itens à população em situação de vulnerabilidade social objetivada pela 

pandemia, quanto aos aspectos da economicidade e de eficácia dos atos praticados. No que tange à 

formalização da contratação, observou que a dispensa realizada encontrou guarida na legislação pátria, 

justificada pelo art. 3º da Lei nº 14.035/20. Pontuou a regularidade quanto à orçamentação prévia e na 

formalização de propostas de diversas empresas para o fornecimento das cestas básicas, e a observância 

à alínea “e” do inciso VI do §1º do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20. Quanto à execução do contrato, 

pontuou o descumprimento, desde a primeira ordem de fornecimento recebida, do prazo contratual 

estabelecido para a entrega dos itens pela empresa responsável. A SLC verificou a discrepância de marcas 

e características de alguns itens que compõem a cesta básica com o Termo de Referência, que culminou 

na recusa do recebimento pelos fiscais e na rescisão unilateral do contrato pela SEMAS, em 19/8/20.  

Concluiu que os gestores municipais atuaram de forma harmoniosa para dar seguimento à execução da 

avença, buscando atender o quanto antes os beneficiários, tendo sido a contratada a responsável pelos 

problemas, diante do não cumprimento das ordens de fornecimento. Constatou que a Administração 

aplicou à empresa multa, sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com o Município e 

o descredenciamento do cadastro de fornecedores pelo prazo de 18 meses. Em relação ao item (2), 

afirmou não terem sido constatados maiores problemas na organização dos locais e no momento de 

entrega das cestas básicas. Entretanto, indicou que, apesar de 51.686 cadastros para recebimento, apenas 

27.952 cestas foram entregues até 17/8/20. Concluiu que os objetivos iniciais do programa não foram 

alcançados, uma vez que 46% de todos os inscritos não conseguiram receber nem mesmo uma parcela 

do benefício. Reforçou que o não cumprimento da meta prevista de aquisição (75.000 cestas) decorreu 

precipuamente da incapacidade técnica-operacional da empresa contratada. Constatou que a SEMAS em 

nenhum momento conseguiu se planejar para atender locais/regionais que possuíam pessoas cadastradas 

dentre as mais necessitadas, não sendo observada a ordem de prioridade estabelecida pela Portaria nº 

050/20. Entendeu que o impacto desejado na distribuição das cestas básicas (efetividade) não foi obtido, 

e determinou: (a) ao atual Secretário Municipal de Assistência Social que, quando da realização de 

contratos de grande vulto, providencie verificação presencial e exija documentos que comprovem a 
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capacidade técnica-operacional das empresas, ou, quando se tratar de fornecimento que não demande 

padronização, que promova a diluição do objeto contratual em lotes distintos e menores para facilitar o 

fornecimento; e (b) ao Secretário e ao Prefeito que, na execução de contratos relacionados ao atendimento 

de políticas públicas específicas, sejam observados os critérios previamente estabelecidos a fim de dar 

maior efetividade às ações municipais, gerando os impactos desejados. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01084/21. Processo nº 05672/20, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

3/3/21). 

 

  

Instaurada Tomada de Contas Especial por sobrepreço na compra de ventiladores pulmonares 

 
O Pleno do TCMGO converteu em Tomada de Contas Especial a Representação formulada pela 

Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), após constatar irregularidades na aquisição de seis ventiladores 

pulmonares pelo Município de Palmeiras de Goiás, no valor total de R$718.416,00.  Durante a 

fiscalização, a Especializada identificou indícios de irregularidades, tais como: (a) o sobrepreço na compra 

dos aparelhos; (b) publicidade e estimativa de preços deficiente. Em relação ao item (a), destacou 

inicialmente que a SLC utilizou como parâmetros comparativos quinze contratações realizadas nos 

âmbitos municipais, estadual e federal no mesmo período da realização da referida dispensa. Apresentou 

cálculos que concluíram pela aquisição dos respiradores por valor 27% acima do valor máximo de 

referência, e 100% acima da média aritmética simples da amostra. O Relator acolheu integralmente a 

manifestação da Unidade Técnica e do MPC e converteu os autos em Tomada de Contas Especial (TCE), 

por entender que a contratação foi ilicitamente direcionada, em flagrante desvio de finalidade, com vistas 

à satisfação de interesses privados e em detrimento do interesse público, gerando dano ao erário. 

Demonstrou a existência de diversos indícios de direcionamento na licitação, como a rapidez que ocorreu 

todo o processo de dispensa, o pagamento de forma antecipada pelo Município e a fraude na declaração 

do recebimento dos materiais - que só veio a ocorrer 6 dias depois. Em relação às irregularidades (b), o 

Relator, considerando a natureza interlocutória da presente decisão, informou que o posicionamento 

meritório e a aplicação de eventuais sanções serão realizados quando do julgamento da Tomada de Contas 

Especial.  O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 01065/21. Processo nº 06699/20, Rel. 

Cons. Francisco José Ramos, 3/3/21) 

 

 

Omissão no dever de prestar contas gera inversão do ônus da prova e restituição ao erário dos 

valores despendidos em contrato 

 

O TCMGO emitiu parecer prévio pela rejeição das Contas tomadas do Prefeito de Campo Alegre de 

Goiás, diante da omissão no dever constitucional de prestá-las, em processo de Denúncia convertida em 

TCE, bem como responsabilizou a pregoeira por irregularidades dispostas em edital licitatório. O Relator 

constatou que a conduta do Chefe do Poder Executivo em não atender a determinação do Tribunal para 

apresentação dos documentos necessários à análise do Pregão Presencial prejudicou a atuação do controle 

externo, realizado pela Corte de Contas. Citou o parágrafo único do art. 70 da CF/88, que atribui ao 

administrador de recursos públicos o dever de prestar contas dos gastos empreendidos em sua gestão. 
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Sustentou que o não atendimento da notificação realizada tem como consequência de ordem processual 

a revelia, e por conseguinte, a confissão ficta dos fatos denunciados. Acrescentou que o ônus da prova é, 

em regra, da Administração, salvo quando o gestor que administra recursos públicos não cumpre o dever 

legal e constitucional de prestar contas dos gastos e ações empreendidas. Citou doutrina e decisão do 

TCU e STJ no mesmo sentido. Concluiu que, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos públicos, o Administrador fica sujeito à imputação de débito, que no caso em análise 

correspondeu ao valor contratado. Pontuou que o gestor é obrigado legal e constitucionalmente a 

comprovar a correta aplicação de verbas públicas e, ao se omitir, atrai a presunção de prejuízo ao erário. 

Constatou, após pesquisa de empenhos e liquidações no SICOM, que o Prefeito efetivamente gastou 

R$203.892,22 no contrato de prestação de serviços cuja omissão se discute, valor que deve ser restituído 

aos cofres municipais. Por fim, o Relator aplicou multa à pregoeira, em decorrência da revelia e das 

seguintes irregularidades denunciadas: (a) a não observância de exigência prevista no Edital concernente 

ao recebimento do balanço patrimonial desacompanhado do Parecer do Conselho Fiscal; e (b) a 

declaração de adjudicação à empresa que não deveria ter sido habilitada.  O voto foi aprovado por 

unanimidade (Parecer Prévio nº 00098/21. Processo nº 06487/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, 3/3/21) 

 

 

Aplicada sanção de inidoneidade a empresa por utilização de atestado técnico incompatível 

com os serviços efetivamente prestados em licitações com outros Municípios 

 

Em Representação encaminhada por Vereadores de Bom Jardim de Goiás foram relatadas supostas 

irregularidades na emissão, pelo Prefeito, de atestado técnico referente à execução de serviços de 

recapeamento, tapa buraco e pavimentação asfáltica. Em consonância com a Secretaria de Fiscalização 

de Obras e Serviços de Engenharia e o Ministério Público de Contas, e com base no art. 51 da 

LOTCMGO e art. 241 do RITCMGO, o Relator declarou a inidoneidade da empresa, impedindo-a de 

participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Municipal no âmbito do Estado de 

Goiás. Constatou que o contratado se utilizou de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 

CREA/GO com base em atestado fraudado (sem ter executado os serviços declarados), como requisito 

de habilitação em processos licitatórios nos municípios de Goianésia, Goianápolis e Damolândia, 

burlando o caráter competitivo dos certames. Informou que o atestado técnico foi posteriormente 

anulado mediante processo administrativo pelo Município de Bom Jardim de Goiás, bem como o CAT 

pelo CREA-GO. Salientou a competência do Tribunal para aplicar a referida sanção à empresa, vez que 

a penalidade disposta no art. 52 da LOTCMGO não se confunde com a do inciso IV do art. 87 da Lei nº 

8.666/93. Transcreveu posicionamento do STF sobre a possibilidade do TCU declarar a inidoneidade de 

empresa para licitar com a Administração, com base em dispositivo contido na Lei Orgânica daquele 

órgão. Salientou que tal posicionamento é aplicável a todos os Tribunais de Contas, diante do princípio 

da simetria concêntrica, contida no §1º do art. 31 e art. 75 da CF/88. Em que pese a procedência do 

julgamento, deixou de aplicar sanção ao Prefeito, ante a excludente de culpabilidade, uma vez que o 

mesmo não detinha conhecimento técnico de engenharia para compreender a complexidade da planilha 

que integra o atestado técnico emitido em favor da empresa penalizada. Recomendou à Administração 
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Municipal para que, quando da emissão de tais documentos, em especial nos casos de obras e serviços de 

engenharia, submeta-os à análise de um técnico com formação em engenharia ou profissões correlatas, 

bem como ao fiscal do contrato. A Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão nº 

01108/21. Processo nº 15839/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 3/3/21). 

 

 

Restringe a competitividade do certame a exigência de licença ambiental de operação de usina 

produtora de concreto betuminoso durante a fase de habilitação 

 

O TCMGO referendou medida cautelar expedida monocraticamente para a suspensão imediata de 

Tomada de Preços realizada pelo Município de Catalão, que objetivava a contratação de serviços de 

pavimentação asfáltica, incluso terraplanagem, meio fio e sarjetas, diante da constatação de cláusula 

restritiva à competitividade. O Relator entendeu pela irregularidade de exigência de apresentação de 

Licença Ambiental de Operação da usina que fornecerá o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

na fase de habilitação. Ressaltou que a requisição em tal fase do processo licitatório contraria o disposto 

no §6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, que proíbe a exigência aos licitantes de propriedade ou locação 

prévia de equipamentos e instalações, em detrimento do princípio da livre concorrência. Afirmou que tal 

exigência não deve comprometer a disputa entre os interessados, devendo constituir-se somente como 

garantia mínima suficiente para que o futuro contratado demonstre capacidade para cumprir as 

obrigações contratuais. Em cognição sumária, verificou haver cerceamento da competitividade, uma vez 

que diversas empresas que não possuam tal qualificação técnica e nem interesse em obtê-la poderiam ser 

sumariamente afastadas do procedimento licitatório, em afronta ao inciso XXI do art. 37 da CF/88 e 

inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93. Transcreveu jurisprudência do TCU (Acórdãos nº 2872/14 

e 1010/15), que igualmente considera ilegal a referida exigência como requisito da habilitação. Afirmou 

igualmente que o momento de exigência da licença de operação deverá ser em momento prévio à 

celebração do contrato, não na fase de habilitação. Constatou o perigo da demora, diante da iminência 

de se firmar o contrato eivado de ilegalidade. A medida cautelar foi referendada por unanimidade 

(Acórdão nº 01223/21. Processo nº 03136/21. Rel. Cons. Francisco José Ramos, 10/3/21). 

 

  

Cobrança de taxas variáveis para a participação de interessados em pregões eletrônicos sem a 

comprovação da destinação dos recursos 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas irregularidades na realização de 

pregões eletrônicos pelo Município de Acreúna, quais sejam: (a) a exigência de pagamento de taxas e 

emolumentos para participar dos certames, sem a comprovação dos custos de utilização de recursos de 

tecnologia da informação; e (b) a utilização de sistema de tecnologia da informação pago para a realização 

dos pregões eletrônicos. Com fundamento na análise da Secretaria de Licitações e Contratos, corroborada 

pelo MPC, o Relator entendeu ser procedente a irregularidade descrita no item (a). Verificou haver 

cláusula licitatória em que obriga a vencedora do certame a pagar à provedora do sistema de pregão um 

valor fixo de R$0,0150 para cada R$1,00 contratado com a Administração Pública, tendo a empresa 

proprietária da plataforma ganhos superiores aos custos de utilização de recursos de tecnologia da 
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informação. Citou o inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02, que estabelece vedação relativa ao 

pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão 

superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da 

informação, quando for o caso. Destacou não terem sido apresentados de início os reais custos de 

utilização da plataforma, que culmina em irregularidade grave, já que a vencedora do certame realizaria 

pagamento variável pelo uso da ferramenta eletrônica à empresa gerenciadora. Afirmou que a cobrança 

de percentuais sobre o valor da proposta vencedora só poderia ser aplicada se condicionado à 

comprovação, por meio de planilhas contábeis e demonstrativos financeiros específicos e detalhados, que 

os totais arrecadados destinavam-se exclusivamente à compensação dos custos de manutenção e 

desenvolvimento do sistema. Diante do exposto, aplicou multa à pregoeira municipal, responsável por 

condicionar a participação dos licitantes ao pagamento de taxas variáveis, de forma diversa à estabelecida 

pela Lei nº 10.520/02. Em relação ao item (b), julgou a denúncia improcedente. Afirmou que compete 

ao gestor público escolher a plataforma de licitação que melhor se adapte à realidade de suas contratações 

administrativas e ao orçamento municipal, desde que obedecidos os princípios previstos no art. 37 da 

CF/88. Entendeu pela vantajosidade, no caso concreto, da utilização da plataforma SLICINET, cujos 

custos operacionais são cobrados diretamente das empresas licitantes, sem o dispêndio de recursos 

públicos. Destacou que, no uso de sua autonomia administrativa, cabe ao município selecionar e 

contratar, de acordo com um juízo de discricionariedade, a instituição ou entidade que prestará o apoio 

técnico e operacional e fornecerá o sistema eletrônico de processamento do pregão, escolha esta que deve 

ser formalizada em ato devidamente motivado com fundamentos criteriosos, visando assegurar a 

transparência e a ampla competitividade do certame. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

01217/21. Processo nº 04704/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 10/3/21). 

 

 

Irregularidade na doação de imóveis por Prefeitura Municipal – Sustação dos atos e retorno 

dos imóveis escriturados 

 
Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão nº 00215/18, que julgou pela 

irregularidade em doações de imóveis públicos pela Prefeitura de Vila Boa, e determinou a conversão dos 

autos em TCE. Após cautelar concedida pelo Plenário nos autos da Representação nº 08482/19 (Acórdão 

nº 05398/19), determinou-se a imediata suspensão das doações, bem como para impedir qualquer 

construção nos terrenos indicados e o retorno dos imóveis escriturados ao patrimônio público. O Relator, 

em consonância com as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, entendeu 

pela ausência de critérios razoáveis e proporcionais nas doações almejadas pelo Poder Executivo. 

Salientou que as alienações ocorreriam em período eleitoral, sem qualquer avaliação prévia e justificativa 

de interesse público, ao arrepio do art. 17 da Lei nº 8.666/93. Pontuou que, em regra, a doação de terrenos 

para particulares depende de licitação e estabelecimento de encargos. Observou que a dispensa é utilizável 

apenas quando o donatário atenda a um interesse público que justifique o ato de transferência de 

propriedade, ficando desde logo autorizadas a revogação e a reversão da propriedade na hipótese de 

descumprimento do encargo. Esclareceu que a alienação gratuita só é admitida quando inclusa em 

programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social formalmente criados, com 

critérios objetivos de análise. Afirmou que as doações realizadas não atenderam ao interesse público 

justificado, diante da omissão na lei autorizativa de critérios a serem observados pelos beneficiários, bem 
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como a justificativa do interesse público na transmissão de propriedade aos particulares. Ponderou que 

as Leis Municipais nº 105/97, 286/13 e 317/15 equivaleriam a uma “carta branca” para que o Prefeito 

pudesse doar qualquer imóvel público a pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendida a metragem 

estabelecida no ato normativo, sem qualquer ônus ou encargo ao donatário, nem tampouco necessidade 

de programa habitacional ou de regularização fundiária. Ressaltou que os normativos padecem de 

ilegalidade desde a origem, por confrontarem os requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93, e afrontam 

diretamente os princípios contidos no art. 37 da CF/88. Diante do exposto, concluiu pela irregularidade 

das contas tomadas. Ressaltou a impossibilidade de imputação de débito aos responsáveis, diante da falta 

de informações técnicas dos valores venais referentes aos lotes doados. Salientou, entretanto, que a 

recomposição do patrimônio municipal se efetivará pelo retorno dos imóveis à propriedade pública, 

quando da anulação de todas as doações efetivadas irregularmente. Ainda, o Relator: (a) imputou multa 

aos gestores, diante do descumprimento ao art. 17 da Lei nº 8.666/93 e da legislação municipal; (b) enviou 

a decisão à Câmara Municipal de Vila Boa para que seja realizada a sustação dos atos de doação dos 

imóveis que não tenham cumprido todos os requisitos legais previstos na Lei de Licitações, nos termos 

do §1º do art. 71 da CF/88, e no §2º do art. 28 da LOTCMGO; (c) alertou o Poder Legislativo que, caso 

descumpridas as medidas para sustação dos atos de doação dos imóveis no prazo de 90 dias, o Tribunal 

decidirá a respeito da sustação dos mesmos, de acordo com a previsão constante no §3º do art. 28 da 

LOTCMGO; e (d) comunicou à Câmara Municipal a necessidade de adoção de providências a fim de 

impedir qualquer construção nos terrenos indicados, bem como o retorno dos imóveis escriturados 

(doados na gestão anterior cuja revogação se operou por meio do Decreto n° 332/2019) ao patrimônio 

público. O voto foi aprovado por unanimidade (Parecer Prévio nº 00113/21. Processo nº 05206/17, Rel. 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 17/3/21)  

 

 

Irregularidades em adesão à ata de registro de preços para contratações de serviços de 

publicidade e propaganda 
 

Em julgamento de Representação formulada pelo MPGO, foram constatadas irregularidades em adesão 

a Ata de Registro de Preços, realizada pelos Poderes Executivos de Novo Gama e Cidade Ocidental, 

tendo como objeto a contratação de serviços de publicidade e propaganda. O Relator acompanhou a 

Secretaria de Licitações e Contratos e o MPC e considerou a não comprovação do devido planejamento 

e diagnóstico da necessidade administrativa, elemento indispensável para a consecução das contratações 

realizadas. A Unidade Técnica afirmou ser possível a adesão a atas de registro de preços de outros entes 

federativos, não havendo em tese a vedação legal ou normativa neste caso, desde que atendidas as 

orientações legais e os demais requisitos presentes no AC-CON nº 019/17. Salientou não haver na Lei 

nº 12.232/10 (que dispõe sobre as normas gerais para licitação de serviços de publicidade) qualquer 

vedação expressa à utilização do sistema de registro de preços para tais matérias, sendo, portanto, 

aplicável de forma complementar a Lei nº 8.666/93. Apurou que o Termo de Referência e demais 

documentos em ambas as adesões não descrevem os serviços contratados com o detalhamento exigido, 

nem tampouco o diagnóstico preciso da necessidade administrativa dos municípios, sendo considerada a 

realidade de outro ente. Pontuou que o Sistema de Registro de Preços não pode ser aplicado de forma 

indiscriminada para as contratações que não sejam a ele compatíveis, já que visa caracterizar as 

particularidades de cada ente, situação em que os serviços de publicidade e propaganda não são 
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enquadrados. Apontou ser exigido estudos, planejamento e execução de pesquisas e outros instrumentos 

de avaliação de quantidade para se operar a contratação dos serviços mencionados, não sendo possível 

uma equiparação completa àqueles programados de outro Município sem uma adequada diferenciação e 

caracterização da solução apropriada para a realidade local. Considerou haver nítida ofensa ao disposto 

no AC-CON nº 019/17, bem como no §2º, I, e §4º do art. 7º da Lei nº 8.666/93, e inciso I do §1º do art. 

2º da Lei nº 12.232/10. Julgou pela procedência da Representação e aplicou multa pela ausência de 

planejamento aos gestores responsáveis, tendo sido o voto aprovado pelo Plenário por unanimidade 

(Acórdão nº 01677/21. Processo nº 12577/19, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 31/3/21). 

 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33.079” (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340. Acórdão nº 4047/20). 

 

 

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

Revisão de Ofício 

 

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

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

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

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

(TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342. Acórdão nº 122/21) 
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