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

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

Tribunal. 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

1) Rejeição de contas de governo por despesa total com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF 
2) Expedida cautelar para facultar a assinatura digital de Ata de Registro de Preços, desde que em formato 

validamente aceito pela ICP-Brasil 

3) Divulgação de dados sobre a vacinação contra o Covid-19 – Cautelar Expedida 

4) Constatação de irregularidades em Assistência Farmacêutica Municipal - Monitoramento 

5) Burla ao princípio do concurso público e ao instituto do credenciamento em contratação de prestadores de 

serviços por Fundo Municipal de Assistência Social.  

6) Ilegalidade nos pagamentos, por Instituto de Previdência Municipal, de aposentadoria a beneficiários falecidos  
 

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

7) STF - Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipais e Princípio da Simetria.  

8) STJ - 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.  

9) TCU - Pessoal. Adicional por Tempo de Serviço. Estado-Membro. Município. Anuênio. Requisito. Serviço 

Público. Vínculo. Interrupção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

TRIBUNAL PLENO 

  
Rejeição de contas de governo por despesa total com pessoal acima do limite estabelecido pela 

LRF 

 

Trata-se da análise das contas de governo do Município de Cezarina no exercício de 2019. O Relator 

emitiu parecer prévio pela rejeição, por constatar que as despesas totais com pessoal realizadas foram 

superiores ao limite máximo de 54%, estabelecido pela alínea “b” do inciso III do art. 20 da LC nº 101/00 

(LRF). Observou que o Poder Executivo realizou no exercício despesa com pessoal equivalente a 54,19% 

da Receita Corrente Líquida. Após consulta ao SICOM-TCMGO, ressaltou que os gastos com pessoal 

do Poder Executivo no 1º quadrimestre do exercício de 2020 continuaram a ultrapassar o limite máximo 

estabelecido, tendo atingido o percentual de 58,03%. Concluiu que a omissão do Prefeito resultou no 

descumprimento ao disposto na LC nº 101/00, bem como na ausência da adequação das despesas 

prevista no art. 23, que determina a eliminação do percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, 

sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre de 2020, adotando-se, entre outras, as providências 

previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da CF/88. Também, apontou as seguintes irregularidades, ressalvadas 

em seu voto: (a) a ausência de publicação no sítio eletrônico oficial do Município do quadro de 

detalhamento de despesa – QDD, da Lei Orçamentária Anual (LOA); e a (b) abertura de crédito adicional 

sem autorização legislativa prévia, contrariando o disposto no inciso V do art. 167 da CF/88 e no art. 42 

da Lei nº 4.320/64. Referente ao item (a), a Secretaria de Contas de Governo constatou que a publicação 

dos dados obrigatórios estava incompleta, diante da ausência de publicação do QDD da LOA. Ressaltou 

que durante a instrução processual, o gestor não anexou aos autos tal comprovação. Contudo, ressalvou 

a irregularidade, considerando que a falta de transparência da gestão fiscal não impossibilitou o 

acompanhamento da execução orçamentária do exercício financeiro. Em relação à irregularidade (b), 

destacou a publicação da Lei Municipal nº 1.412/19, editada com efeitos retroativos a partir de 1/3/19, 

que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares em até 20% da despesa fixada para o 

exercício de 2019. Considerou presente a irregularidade, mas deixou de considera-la como passível de 

rejeição das contas, diante da edição da lei ratificadora posterior. Explicou o entendimento constante no 

Enunciado de Súmula nº 02 do TCMGO, que dispõe: “Na ocorrência de abertura de créditos adicionais 

suplementares cujos valores excedam o autorizado na Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo edição de Lei Municipal 

posterior, com efeito retroativo, aprovada no mesmo exercício financeiro, admite-se a ressalva dessa irregularidade em Parecer 

Prévio, independentemente da aplicação de penalidades cabíveis no caso. Ressaltou ser irrazoável negar a aplicação 

da norma superveniente e emitir parecer prévio pela rejeição, sendo que o Poder Legislativo, responsável 

pelo julgamento das contas, mostrou-se posteriormente favorável à abertura dos créditos adicionais pelo 

Executivo. O parecer prévio pela rejeição das contas e a imputação de multas pela realização de despesas 

com pessoal acima do limite e pela abertura de crédito adicional sem autorização legislativa prévia foram 

aprovados por unanimidade (Parecer Prévio nº 050170/21. Processo nº 05238/20. Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 7.4.21). 
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Expedida cautelar para facultar a assinatura digital de Ata de Registro de Preços, desde que 

em formato validamente aceito pela ICP-Brasil 

 
O Plenário referendou medida cautelar concedida monocraticamente que suspendeu procedimento 

licitatório realizado pela Prefeitura de Goianésia, por considerar presente irregularidade que atenta ao 

princípio da isonomia e a busca da proposta mais vantajosa. Nos termos da denúncia apresentada, em 

contratação de empresa para o fornecimento de materiais farmacológicos e hospitalares para o Município, 

exigiu-se o comparecimento pessoal de representante da vencedora para a assinatura do ajuste. O Relator 

entendeu caracterizada a plausibilidade jurídica do pedido, ao considerar que a possível irregularidade 

elencada atentaria contra os princípios da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, bem como 

poderia ensejar graves lesões ao erário, decorrente da suposta desistência de empresas que apresentaram 

menores lances. Evidenciou que a assinatura digital, desde que em formato aceito pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), possui plena validade jurídica, inexistindo qualquer disposição 

legal que condicione a assinatura de contrato ou de ata de registro de preços ao comparecimento pessoal 

do licitante. Avaliou presente o perigo da demora, considerando-se que o prazo para a assinatura da ata 

de registro de preços se encerrava em 24/3/21. Ressaltou que o juízo preliminar não definiu a 

impossibilidade de se condicionar a assinatura de ata de registro de preços decorrente de pregão 

eletrônico ao comparecimento pessoal do licitante vencedor, apenas permitiu cautelarmente que tal 

procedimento fosse realizado de forma eletrônica, observada a regulamentação aplicável. Destacou a 

impertinência de se determinar a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento final do 

processo, sobretudo por ser destinado ao fornecimento de materiais a serem utilizados na manutenção 

da Atenção Básica de Média Alta complexidade, essenciais no atual momento de emergência de saúde 

pública. Diante do exposto, por unanimidade, a cautelar foi concedida, “(...) sem oitiva das partes, para 

determinar ao Presidente da Comissão de Licitação, ao Secretário Municipal de Saúde, ao Prefeito, bem como a qualquer 

servidor a eles subordinados, que se abstenham de exigir o comparecimento pessoal para a assinatura da Ata de Registro de 

Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 012/2020, facultando a assinatura do referido documento de forma digital, desde 

que validamente aceita nos termos da regulamentação da ICP-Brasil” (Acórdão nº 01834/21. Processo nº 

03577/21, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 7.4.21). 

 

 

Divulgação de dados sobre a vacinação contra o Covid-19 – Cautelar Expedida 

 

O TCMGO concedeu medida cautelar em Representação interposta pelo MPC, por meio da qual foram 

denunciadas omissões, totais ou parciais, na divulgação, pelos Municípios da 5ª Região, de informações 

relativas à atual pandemia do Coronavírus, notadamente acerca do quantitativo de vacinação e do 

contingente de cidadãos vacinados. O Relator, encampando os argumentos do Parquet, determinou aos 

responsáveis que: (a) no prazo de quinze dias, os 36 Municípios da 5ª Região listados no Acórdão 

alimentem o sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, bem como incluam 

informações completas acerca da vacinação realizada, como dados do beneficiário (nome completo, 

documento de identificação e data de nascimento), nome da vacina, dose aplicada, data de vacinação, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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identificação do vacinados e data de próxima dose; (b) especificamente em relação ao Município de 

Quirinópólis, que complemente os dados publicados no sítio eletrônico com as informações acima 

apontadas. Concordou com a análise da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), para quem a 

divulgação desses dados de maneira ampla e atualizada é imprescindível para que a população tome 

conhecimento dos riscos da pandemia e, por consequência, adote medidas para a sua proteção. Alegou 

que a omissão desses dados configura desrespeito notório à Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à 

Informação). Ressaltou que a Medida Provisória nº 1.026/21, convertida na Lei nº 14.124/21, determina 

no art. 14 que a Administração Pública deverá disponibilizar, em site oficial, informações atualizadas a 

respeito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e de sua execução. 

Pontuou que a legislação impõe o dever de os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, registrar 

diariamente e de forma individualizada os dados referentes à aplicação das vacinas contra o Coronavírus 

em sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Citou a Portaria GM/MS nº 69/21, 

que determina quais informações mínimas sobre a vacinação devem constar no sistema de informação. 

Alertou que o descumprimento das determinações sujeitará os responsáveis à aplicação de multas, nos 

termos do art. 47-A da LOTCMGO (Acórdão nº 01930/21. Processo nº 03463/21. Rel. Cons. Daniel 

Augusto Goulart, 14/4/21). 

 

 

Constatação de irregularidades em Assistência Farmacêutica Municipal - Monitoramento 

 

Em processo de monitoramento ao Acórdão nº 06178/18, que havia verificado diversas irregularidades 

na assistência farmacêutica prestada pelo Município de Santo Antônio do Descoberto, o TCMGO 

declarou o descumprimento pelos responsáveis das seguintes determinações: (1) deixar de nomear 

formalmente o fiscal do contrato; (2) ausência de planejamento para a aquisição de medicamentos; (3) 

falta de segregação de funções; (4) falta de critérios técnicos para a seleção de medicamentos; (5) controle 

ineficiente de entrada, saída e estoque de medicamentos. No que tange à irregularidade (1), embora os 

responsáveis tenham apresentado “Manual de Gestão Técnica e Fiscalização do Contrato”, não há 

qualquer informação a respeito dos profissionais alocados como gestor e fiscal dos contratos, bem como 

a comprovação da competência técnica para o desempenho das funções. Salientou a necessidade e 

obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos (art. 67 da Lei nº 8.666/93), 

uma vez que a sua falta ou ineficiência causa irreparáveis danos ao Poder Público. Apurou em 

monitoramento às aquisições posteriores realizadas pelo Município com o mesmo objeto ter havido 

apenas a designação formal do fiscal do contrato, sem o desempenho efetivo da função por este. Em 

relação às irregularidades (2) e (4), verificou ter permanecido a falta de planejamento para a compra de 

remédios, bem como a ausência de critérios técnicos para a seleção das aquisições e fornecedores. 

Observou que, apesar de formalmente existir desde 2017 a Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME), não foi atestada a criação e a aplicação do suposto manual de boas práticas 

hospitalares. Constatou a ausência de outros profissionais municipais da área da saúde na elaboração e 

discussão do REMUME, impedindo que ele realmente componha a estrutura de planejamento e de 

contratações do Poder Municipal. A respeito do item (3), ressaltou que a segregação de funções na 
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Administração Pública é corolário ao princípio da moralidade administrativa, previsto no caput do art. 37 

da CF/88. Acrescentou que “nenhum servidor deve participar ou controlar todas as fases de uma despesa (empenho, 

liquidação e pagamento), nem tampouco deve haver apenas um servidor para acompanhar a execução contratual ou fases de 

uma licitação. Cada nova fase deve ser executada por pessoas diferentes, o que possibilitaria a realização de uma verificação 

cruzada”. Sobre a irregularidade (5), salientou que a falta de controle de entrada e saída dos produtos 

prejudica o planejamento da Administração e impede a organização do ciclo completo de compra, 

armazenagem, distribuição, dispensação, demanda reprimida, reordenação dos medicamentos e materiais 

necessários e novas aquisições. Diante do exposto, concluiu existir um problema sistêmico e estrutural 

na implementação da Assistência Farmacêutica em Santo Antônio do Descoberto, na medida em que 

algumas de suas etapas não são devidamente observadas, em prejuízo à eficiência das ações municipais e 

o pleno acesso da população ao direito fundamental à saúde. Aplicou multas ao Prefeito Municipal por: 

(a) autorizar pagamento sem atestar a devida entrega dos bens, (b) deixar de nomear formalmente o fiscal 

do Contrato nº 106/17 e (c) não instituir controle eficiente de entrada e saída de medicamentos; e ao 

Secretário de Saúde, por (d) adquirir medicamentos sem o devido planejamento, desprezando o histórico 

das Unidades de Saúde e Hospital. Recomendou ao atual responsável pela Secretaria de Saúde que adote 

sistema eletrônico de gestão de estoques de medicamentos em todas as unidades nas quais haja 

dispensação destes, seja por meio da utilização adequada e eficaz do Sistema Hórus do Ministério da 

Saúde ou outro software de estoque eleito para tal finalidade. Ainda, determinou aos responsáveis que 

apresentem formalmente, no prazo de 30 dias, um plano de atuação e correções necessárias às 

irregularidades verificadas e que: (e) diligenciem para que haja nomeação formal e efetiva de fiscais de 

contratos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, com competência para tal, e que acompanhem e 

emitam relatórios periódicos, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 58, art. 66 e art. 67, todos da Lei 

nº 8.666/93; (f) providenciem a adoção de um sistema para controle efetivo de estoque, entrada e saída 

de bens, com indicação precisa dos responsáveis por cada etapa, e que atenda ao disposto no inciso IV 

do art. 5º c/c arts. 19 a 21 da RNTCMGO nº 04/01; (g) estabeleçam rotina administrativa sistemática 

em relação ao planejamento das aquisições de medicamentos, de forma que seja elaborada REMUME 

com a adoção de critérios técnicos para a seleção de medicamentos, a partir da experiência dos 

profissionais responsáveis por essa atividade e levando-se em conta o mapeamento de doenças mais 

recorrentes nos municípios, frequência da utilização dos medicamentos e o consumo médio mensal, nos 

termos do inciso II do § 7º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e da legislação de regência. O voto foi aprovado 

por unanimidade (Acórdão nº 01939/21. Processo nº 04413/17, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, 14.4.21). 

 

 

Burla ao princípio do concurso público e ao instituto do credenciamento em contratação de 

prestadores de serviços por Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

O TCMGO julgou procedente Representação que analisou procedimento para contratação de serviços 

na área da assistência social, equivocadamente rotulado de credenciamento, pelo Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Luziânia. O Relator verificou que o órgão pretensamente se utilizou 
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do instituto do credenciamento para fins diversos daqueles pacificamente aceitos na jurisprudência do 

TCMGO e na INTC nº 07/16 - que admite a contratação direta via credenciamento de profissionais ou 

pessoas jurídicas prestadoras de serviço na área de saúde para atuação complementar à estatal na 

consecução das atividades finalísticas dos serviços públicos de saúde. Verificou que o edital do 

Chamamento Público nº 003/20 visou o credenciamento, dentre outros, de assistentes sociais, 

pedagogos, advogados, psicólogos, orientadores sociais, monitores sociais, educadores sociais e 

entrevistadores, isto é, de profissionais cuja atuação, precipuamente, ou no específico caso, não se dá na 

área da saúde. Entendeu ter havido contratação direta para a execução de atividades finalística do órgão, 

que demandariam o recrutamento mediante concurso público (inciso II do art. 37 da CF/88) ou, em 

situação de excepcional interesse público, a realização de processo seletivo simplificado (inciso IX do art. 

37 da CF/88). Pontuou que a Resolução Conjunta TCMGO/MPC nº 01/20 e a INTC nº 11/20 não 

vedaram a realização de concursos públicos em situações como a dos autos, diante da essencialidade da 

manutenção das atividades profissionais em discussão. Reconheceu que, mesmo se fosse possível a 

utilização do credenciamento, o procedimento levado a termo pela Administração restaria fatalmente 

maculado por diversas irregularidades, como a indicação de carga horária de trabalho obrigatória, a 

remuneração pré-definida e a previsão de número limitado de vagas. Reafirmou que o credenciamento 

consiste em procedimento administrativo para realização de contratações pela extraordinária via da 

inexigibilidade de licitação, própria de um cenário marcado por ausência de competição. Explicou que 

dela decorrem contratos administrativos de prestação de serviço nos quais se observam a temporariedade 

do vínculo obrigacional, segundo a duração prevista no contrato, e a autonomia do prestador dos serviços 

em face do contratante. Verificou ter sido realizada a criação de anômalo procedimento que mistura 

inconciliáveis características ínsitas ao processo seletivo e à inexigibilidade de licitação. Determinou aos 

atuais gestores que: (a) se abstenham de celebrar novos contratos derivados do edital de chamamento 

público em questão, bem como de prorrogar os contratos vigentes; e (b) uma vez expirados os contratos 

por ventura ainda vigentes, revoguem o edital em tela. Recomendou às autoridades referidas a adoção de 

providências para a profissionalização dos serviços públicos, com a realização de concursos ou contratos 

temporários destinados ao recrutamento de profissionais para a prestação de serviços na área de 

assistência social. O voto foi aprovado por unanimidade, impedido o Cons. Valcenôr Braz de Queiroz 

(Acórdão nº 02171/21. Processo nº 08039/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 28.4.21). 

 

  

Ilegalidade nos pagamentos, por Instituto de Previdência Municipal, de aposentadoria a 

beneficiários falecidos  

 

O TCMGO realizou Auditoria de Conformidade no Instituto de Previdência do Servidor Público de 

Senador Canedo – SENAPREV, para verificar a existência de pagamentos de benefícios previdenciários 

a pessoas falecidas. A Secretaria de Atos de Pessoal elaborou a seguinte Questão de Auditoria: “existem 

indivíduos falecidos inseridos na folha de pagamento de inativos e pensionistas no SENAPREV recebendo algum tipo de 

benefício previdenciário?”. Informou que o Achado de Auditoria é constituído por sete “situações 

encontradas” (servidores falecidos cujos registros não foram excluídos da folha de pagamento e, que, por 
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conseguinte, tiveram benefícios previdenciários depositados em suas contas bancárias) que divergem dos 

critérios adotados pela Auditoria de Conformidade. Em que pese a irregularidade encontrada, evidenciou 

que o gestor do SENAPREV, apesar de autorizar o pagamento de benefícios previdenciários a pessoas 

falecidas, procurou adotar medidas que buscassem o ressarcimento aos cofres públicos. Apontou a 

restituição do total de R$ 129.480,21, mediante a assinatura de Termos de Acordo com os beneficiários 

que receberam as verbas indevidamente, restando em aberto o débito de R$ 69.512,57. O Relator 

convergiu com o posicionamento da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, e: (a) declarou 

indevidos os pagamentos realizados pela SENAPREV a pessoas falecidas, entre 01/01/17 e 31/07/20, 

no valor de R$ 189.658,48; contudo, deixou de aplicar sanções pelos atos de gestão ilegal, uma vez 

demonstrada a adoção de medidas de autotutela no ressarcimento ao erário, além de outras providências 

para aperfeiçoamento dos controles internos administrativos; (b) determinou a instauração de fase de 

cumprimento, oportunidade em que será monitorado o recebimento dos valores que foram parcelados e 

dos processos instaurados ainda em curso, totalizando R$ 69.512,57; (c) recomendou ao Presidente do 

SENAPREV que: (c.1) defina, de forma clara e formalizada, objetivos-chave relacionados aos processos 

ou atividades da entidade; (c.2) elabore e implemente o mapeamento de processos relacionados à 

atividade de pagamento a inativos e pensionistas da entidade; (c.3) identifique e mapeie os riscos ligados 

à atividade de pagamento a inativos e pensionistas da entidade; (c.4) padronize e formalize os 

procedimentos operacionais relacionados ao pagamento de inativos e pensionistas. Alertou que, caso não 

seja comprovada a recuperação do montante remanescente, poderá ser instaurada Tomada de Contas 

Especial para a recomposição do erário. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02154/21. 

Processo nº 04015/20. Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 28/4/21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 
 

STF - 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. 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) 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 Tribunais de Contas do Município. 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. 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04015/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04015/2020
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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. 

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” (STF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011. ADPF nº 272/DF). 

 

 

STJ - 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” (STJ. Informativo 

de Jurisprudência do STJ nº 691. RMS nº 51.841/CE). 

 

 

 TCU - 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” 

(TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 349. Acórdão nº 4757/21). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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