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Goiânia | 1º de maio a 31 de maio de 2021 | n. 23 

 

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

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

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

desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 

 

1.1      Licitações e Contratos 

1.1.1 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Extrapolação. Exceção. Requisito. Alteração 
por acordo. Aditivo qualitativo.  

1.1.2 Contrato Administrativo. Aditivo. Limite. Vedação. Compensação. Acréscimo. 
Supressão.  

1.1.3 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Medição. Administração local 
(obra pública). Pagamento.  

1.1.4 Licitação. Pregão. Possibilidade. Artista. Música.  

1.1.5 Na licitação exclusiva para MEs e EPPs, caso não compareçam à licitação três 
interessados sob essa condição, o certame deve prosseguir com os licitantes presentes, 
observando-se os requisitos de aceitabilidade das propostas.   

1.1.6 A utilização, como critério de seleção para contratação de serviços de manutenção 
predial, do referencial de custos 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 mediação e pagamento do contrato, violando o art. 3°, caput, da Lei nº 8.666/1993.  

1.1.7 Licitação. Registro de Preços. Adesão à data de registros de preços. Quantidade. 
Controle.  

1.1.8 Licitação. Proposta. Certificação. ABNT. Justificativa.  

1.1.9 Reponsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Transferências voluntárias. 
Estado-membro. Município. Licitação. Contratação direta. 
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1.1.10 Licitação. Qualificação técnica. Licença ambiental. Exigência. Requisito. Momento.  

1.1.11 Licitação. Contratação direta. Sistema S. Consulta. Parecer em Consulta TC nº 004/2021.  

1.1.12 Licitação. Habilitação. Licença Ambiental.  

1.1.13 Licitação. Registro de Preços. Adesão à ata de registro de preços. Limite. Controle.  

1.1.14 Licitação. Proposta. Certificação. ABNT. Justificativa.  

1.1.15 A exigência de declaração de garantia formulada de modo a permitir que participem do 
certame somente fabricantes e revendas autorizadas contraria o art. 5º, § 1º, inciso I, da 
Lei nº 8.666/1993. 

1.1.16 É irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de 
habilitação, pois tal exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como 
requisito para participação no certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da 
licença ou declaração de que o licitante reúne condições de apresentá-la quando 
solicitado pela Administração.   

1.1.17 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Convite (Licitação). 
Proposta. Abstenção.  

1.1.18 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Pessoa Física. 
Emissão.  

1.1.19 Licitação. Qualificação-Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Pessoa Jurídica. 
Capacidade Técnico-Profissional. Capacidade Técnico-Operacional. Pessoa-Física. 
Transferência.  

1.1.20 Licitação. Documentação. Apresentação. ComprasNet. Acesso à informação. 
Documento Eletrônico.  

1.1.21 Licitação. Inexigibilidade de Licitação. Fornecedor Exclusivo. Marca. Fundamentação.  

1.1.22 Contrato administrativo. Aditivo. Requisito. Parecer jurídico. Obrigatoriedade.  

1.1.23 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Saque em espécie. Conta corrente 
específica. Prova (direito).  

1.1.24 Consulta. Hemodiálise. Rede Privada. Complementação da tabela do SUS. 

Responsabilidade do Ente Contratante do Serviço. Partilha de Custeio com demais 

Entes. Celebração de Instrumento de Ajuste. Prévia Aprovação Orçamentária e 

Procedimento Licitatório.  

1.1.25 Dispensa de Licitação. Ordenador de Despesas. Dever de Regulamentação. Supervisão.  

1.1.26 Edital de Licitação. Revogação. Novo Edital. Cumprimento de Diligência. 

1.1.27 Representação da Lei 8.666/93. Supostas irregularidades nas exigências para 
comprovação de qualificação técnica. Improcedência.  
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1.1.28 Representação da Lei 8.666/93. Supostas irregularidades acerca dos veículos utilizados 
pela contratada para a prestação de serviço de coleta de lixo na municipalidade. 
Apresentação de justificativas por parte dos apresentados pelo Representante sem a 
devida fundamentação. Improcedência do feito.  

1.1.29 Representação da Lei 8.666/93. Concorrência nº 235/2020. Possíveis irregularidades. 
Retificação da medida cautelar.  

1.1.30 Representação da Lei 8.666/93. Supostas irregularidades nas exigências para 
comprovação da qualificação técnica. Pela improcedência.  

1.1.31 Denúncia. Obras de pavimentação e infraestrutura. Comprovação de regularização das 
pendências pelo Município de Londrina. Esclarecimentos prestados. Improcedência. A 
regra esculpida no inciso X, do art. 37, estabelece a mesma data e índice de revisão geral 
anual de remuneração e subsídios em relação aos agentes políticos e servidores públicos, 
buscando, portanto, evitar a concessão de revisão geral apenas aos primeiros em 
detrimento dos demais servidores, evitando casuísmos.  

1.1.32 Representação da Lei nº 8.666/93. Amostras. Apresentação supostamente incompleta. 
Item padronizado. Pela improcedência. 

 

1.2. Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Irregularidade. Revisão de ofício. Decadência.  

1.2.2 Pessoal. Cargo Público. Vaga (Pessoal). Poder Judiciário. Alteração. Atividade-fim. 
Atividade-meio. Ato administrativo. Consulta.  

1.2.3 Pessoal. Vereador. Auxílio-alimentação. Consulta. Parecer em Consulta TC nº 
005/2021. 

1.2.4 LC nº 173/20 – PFEC. Aumento de subsídios. Efeitos financeiros a partir de 2022. 
Obediência aos demais requisitos legais e constitucionais. Possibilidade.  

1.2.5 Contratações temporárias. Habitualidade. Natureza permanente. Irregularidade 
Continuada. Ato doloso de improbidade. Inclusão na lista para a Justiça Eleitoral.  

1.2.6 Remuneração de Agentes Políticos. Inobservância ao Princípio da Anterioridade. 
Desobediência à vedação imposta pela Lei Complementar nº 173.2020. Adoção de 
medida cautelar de resguardo baseada na teoria dos poderes implícitos.  

1.2.7 Pessoal. Ato sujeito a registro. Registro tácito. Revisão de Ofício. Decadência. Prazo. 
Termo Inicial.  

1.2.8 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Professor. Cargo Técnico. Nível médio.  

1.2.9 Cargo Público. Vaga (Pessoal). Poder Judiciário. Alteração. Atividade-fim. Atividade-
meio. Ato administrativo. Consulta.  
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1.2.10 Ato sujeito a registro. Alteração. Irregularidade. Revisão de ofício. Decadência.  

1.2.11 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Admissão de Pessoal. Revisão de Ofício. Prazo. 
STF. Repercussão Geral.  

1.2.12 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Pagamento indevido. Supressão. Determinação.  

1.2.13 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Revisão de Ofício. Decadência. Prazo. Termo 
inicial.    

1.2.14 Consulta. Assessores jurídicos. Provimento. Independente da data da vacância. Interesse 
público e continuidade dos serviços públicos. Aumento de despesa. Vedação. Percentual 
de comprometimento do quadrimestre anterior ao início da vigência da LC 173/2020.  

1.2.15 Agente Público. Superior Hierárquico. Delegação. Responsabilidade.  

1.2.16 Exigência de formação em grau superior ou médio profissionalizante, para fins do artigo 
37, XVI, b, da Constituição da República.  

1.2.17 A existência do piso salarial para algumas categorias de servidores é compatível com a 
regra constitucional de preservação do poder aquisitivo estatal.  

1.2.18 O pagamento do piso nacional do magistério e sua atualização anula estão excepcionadas 
na proibição de concessão de benefícios que impliquem aumento de despesa, nos termos 
da LC 173/2020.  

1.2.19 Processo de Homologação das Recomendações. Relatório de Auditoria. Quadro de 
Pessoal. Ausência de lei de criação de empregos públicos permanentes e de livre 
provimento e exoneração, bem como de funções e gratificações da instituição. 
Recomendação. Homologação.  

 

1.3 Concurso Público  

1.3.1 Concurso Público. Enfermeiro. Cadastro de Reserva. Direito à informação. Contratação 
temporária. Descaracterização. Contratação decorrente da pandemia causada pelo vírus 
SARS-COV-2. Determinação judicial para contratação temporária.   

1.3.2 Análise da legalidade de ato de admissão de pessoal. Concurso público para provimento 
de cargo efetivo. Ausência de má-fé, fraude ou apuração de inconstitucionalidade 
flagrante. Processo que tramita na Corte de Contas há mais de 5 (cinco) anos, contados  
do seu protocolo. Inteligência do Tema 445 de Repercussão Geral no STF. Aplicação aos 
atos de admissão. Registro tácito.  

1.3.3 Denúncia. Promoção vertical de servidores após expedição de termos de alerta. Lei 
Municipal publicada em momento anterior à superação do limite prudencial. Exceção 
prevista no art. 22 da LRF. Enquadramento que considerou a similitude das funções 
desempenhadas, promovido por disposição legal, não violando o princípio do concurso 
público.  
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1.3.4 Admissão de Pessoal. Deficiência de qualificação de membros da banca examinadora nas 
diversas áreas do certame. Empresa contratada mediante processo licitatório, técnica e 
preço, em tese, com expertise nas áreas de conhecimento exigidas. Ausência de 
apontamentos de elementos concretos que demonstrem deficiência das provas realizadas. 
Efetivo exercício das atribuições de cargos por lapso considerável de tempo. Princípios 
da boa-fé e segurança jurídica. Registro, com determinações.   

 

1.4 Fiscalização e Controle  

1.4.1 Responsabilidade. Débito. Culpa. Requisito. Dolo. Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro.  

1.4.2 Responsabilidade. Convênio. Execução financeira. Evento. Receita. Prestação de contas. 

Nexo causalidade.  

1.4.3 Contabilidade. Registro contábeis. Divergências. Saldo ajustado de contas contábeis e 

saldo ajustado de banco.  

1.4.4 Contabilidade. Resultado orçamentário deficitário. Contingenciamento de despesas e da 

movimentação financeira.  

1.4.5 Convênio. Instrumentos Congêneres. Parceria. Termo de fomento. Acompanhamento e 

fiscalização. Designação de servidor.  

1.4.6 Patrimônio. Câmara Municipal. Utilização de sala por particulares. Instrumento jurídico. 

Requisitos.  

1.4.7 Responsabilidade. Julgamento de Contas. Prescrição. Sanção.  

1.4.8 COVID-19. Decreto Estadual. Isolamento Social. Competência Concorrente. 

Cooperação.  

1.4.9 Pedido de Reconsideração. Omissão quanto ao envio de dados ao SIAP-DP. Conversão 

da omissão em atraso. O atraso injustificado no envio dos dados ao Tribunal é fato de 

constatação objetiva que impõe a responsabilização do gestor, independente da existência 

de má-fé ou dolo, diante da manifesta caracterização de descumprimento à norma legal 

ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

Conhecimento e provimento parcial do recurso. Redução do valor da multa para o 

correspondente a 2,5% do limite previsto no art. 323, II, “f” do RITCE/RN, para cada 

relatório atrasado.  

1.4.10 Irregularidade. FUNDEB. Responsabilidade do Gestor Municipal. Matéria que integra a 

competência do TCE.  

1.4.11 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal. Exercício de. 

2016. Sonegação de documentos e informações. Ausência da documentação necessária à 

verificação das alterações orçamentárias. Impossibilidade de apuração do cumprimento 
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do art. 42 da LRF. Violação ao princípio orçamentário da exclusividade. Parecer prévio 

desfavorável à aprovação das contas. Expedição de Recomendação. Cientificação do 

CRC/RN sobre os procedimentos adotados pelo contador responsável. Instauração de 

processo autônomo de apuração de responsabilidade.  

1.4.12 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. Ação 

judicial. Ministério Público. Representação.  

1.4.13 Débito. Dano ao Erário. Administração Municipal. Recolhimento do Débito.  

1.4.14 Tomada de Contas. Empresas Privadas. Dano ao Erário. Responsabilização Solidária.  

1.4.15 Ausência de Dano ao Erário. Infração. Irregularidade Grave.  

1.4.16 É possível a utilização da modalidade de pagamento instantâneo PIX no âmbito da 

Administração Pública, desde que observadas todas as normas legais e contábeis 

tradicionalmente aplicáveis às movimentações bancárias.  

1.4.17 Prestação de Contas de Câmara Municipal. Impacto de irregularidades constatadas em 

sede de Tomada de Contas Extraordinária. Dano ao Erário. Graves irregularidades em 

contratos de publicidade e propaganda que afetam o exercício em análise. Valor 

correspondente a aproximadamente metade das despesas destinadas a serviços de 

terceiros no exercício financeiro. Pela irregularidade das contas. Contabilização 

equivocada das despesas com terceirização de pessoal referentes à substituição de 

servidores públicos. Pela aposição de ressalva.  

 

2. Direito Constitucional  

 

2.1 Bloqueio judicial de verbas públicas e empresa prestadora de serviço público essencial 
prestado em regime não concorrencial.   

2.2 Constituição estadual: intervenção em municípios e taxatividade do art. 35 da CF. 

2.3 Governador afastado por legitimidade para a propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade.  

2.4 COVID-19: importação de vacinas por unidade federativa e manifestação da ANVISA. 

2.5 Autonomia financeira do Ministério Público e gratificação por atividade eleitoral.  

2.6  Emenda à Constituição Estadual e vício de iniciativa no processo legislativo.  
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3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Evento. Artista. Cachê. 
Comprovação. Marco temporal. 

3.2 Finanças Públicas. Orçamento da União. Crédito adicional. Crédito extraordinário. 
Imprevisibilidade. Consulta.  

3.3 O Poder Legislativo, tendo recebido corretamente o duodécimo, não pode deixar restos 
a pagar sem disponibilidade financeira ao fim do exercício.  

3.4 Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCDM. Doação não declarada. Prazo 
decadencial. Art. 173, I, do CTN. Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. Tema 1048.  

3.5 Despesa. Verba indenizatória. Compatibilidade com o conceito de indenização.  

3.6 Planejamento. Créditos Adicionais. Regularização de créditos por retroatividade de lei.  

3.7 Contribuição do PIS e CONFINS. Lei nº 9.718/1998. Cooperativa de pesquisa 
agropecuária. Venda de sementes, grãos e mudas. Desenvolvimento da tecnologia. Fato 
definidor da qualidade da mercadoria. Royalities. Base de cálculo. Inclusão. Possibilidade.  

3.8 Responsabilidade. Sanção. LRF. Disponibilidade de Caixa. Final de Mandato.  

3.9 Emendas impositivas e modelo federal.  

3.10 Depósitos bancários de origem não comprovada e incidência de imposto de renda.  

3.11 Controle Externo. Procedimento de Fiscalização. Contratação Emergencial para 
ampliação de leitos hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19). Superveniente constatação do custeio da 
despesa com recursos federais decorrentes de transferência fundo a fundo, via SUS. 
Incompetência deste Tribunal de Contas do Estado, a teor do artigo 71, VI, da CF/88. 
Remessa de cópia integral do processo ao TCU. Comunicação aos órgãos ministeriais 
subscritores do TAC que originou o contrato. Arquivamento dos autos.  

3.12 Processo de Levantamento. Obras Públicas paralisadas e inacabadas. Desrespeito ao 
artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sistema de controle, transição de mandatos 
e Lei de Diretrizes Orçamentárias que devem considerar os empreendimentos 
inconclusos.  

3.13 Consulta. REFIS. Prorrogação. Óbice. Limites da Lei Orgânica. Alteração da Lei 
Orgânica. Necessidade. Renúncia de receita. Limites da Lei da Responsabilidade Fiscal.  

3.14 Bens Públicos. Orçamento Público. Malversação. Responsabilidade.  

3.15 Certidão liberatória. Impedimento para obtenção do documento em razão do 
descumprimento do artigo 20, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal: excesso da 
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despesa total com pessoal no 1º semestre de 2020 em relação à receita corrente líquida. 
Efetiva queda de receitas. Verificação de que o Município readequou suas despesas com 
pessoal, estando em situação regular segundo os últimos dados constantes do SIM-AM. 
Deferimento.   

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Finanças Públicas. Previdência complementar. Contribuição. Sistema S. Paridade. 
Entendimento.  

4.2 Gestão Administrativa. Previdência complementar. Legislação. Emenda constitucional. 
Entidade aberta de previdência complementar. Sistema S.  

4.3 Responsabilidade. Sistema S. Previdência complementar. Entidade aberta de previdência 
complementar. Sanção. Contrato. Anulação. Inconstitucionalidade.  

4.4 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Admissão de pessoal. 
Revisão de ofício. Prazo. STF. Repercussão geral.  

4.5 Pessoal. Tempo de Serviço. Certidão Pública. INSS. Contribuição previdenciária. 
Recolhimento. Decisão judicial.  

4.6 Competência. TCU. Pessoal. Ato sujeito a registro. Aposentadoria. Admissão de 
Pessoal. Princípio da Legalidade.  

4.7 Pessoal. Férias. Indenização. Requisito. Vínculo. Rompimento. Aposentadoria. 
Exoneração de Pessoal. Base de Cálculo. Consulta.  

4.8 Benefício previdenciário. Pagamento na via administrativa. Total ou parcial após citação 
válida. Honorários advocatícios. Não alteração. Base de Cálculo. Totalidade dos valores 
devidos. Tema 1050. 

4.9 Pessoal. Acumulação de Cargo. Gestor do RPPS e Secretário de Finanças. Segregação 
de Funções.  

4.10 Previdência. RPPS. Empresa Contratada. Gestão de Entidade Previdenciária. 
Normatização de rotinas e procedimentos. Formalização de processos administrativos.  

4.11 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de cargo público. Aposentadoria. 
Emolumentos. Oficial de registro. Tabelião. Consulta.  

4.12 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Fraude. Benefício previdenciário. 
Recebimento. Dolo.  

4.13 Pessoal. Acumulação de Pensões. Requisito. Filho. Invalidez. Dependência econômica. 
Pensão civil.  
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4.14 Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Benefício previdenciário. Falsidade. 
Informação. Má-fé.  

4.15 Pessoal. Servidor Público. Aposentado. Trabalho voluntário. Inconstitucionalidade. 
Princípio do Concurso Público. Prejulgado nº 068.  

4.16 Previdência. Ato sujeito a registro. Aposentadoria compulsória. Pena disciplinar. 
Magistrado. Proventos proporcionais. Custeio. Regime Próprio de Previdência Social.  

4.17 Proteção a aposentados e pensionistas e restrição à publicidade. 

4.18 Análise da legalidade do ato de aposentadoria. Ingresso posterior ao advento da CF/88 
sem concurso público. Não comprovação da qualidade de segurada do RPPS. 
Irregularidade no ato aposentador, na apostila de cálculos e na implantação dos 
proventos. Prejudicado o reconhecimento dessas irregularidades, ante o acolhimento 
anterior. Extinção do vínculo com o regime próprio em que se deu a aposentadoria. 
Denegação do registro do ato. Determinação para, após a cessação da aposentadoria da 
interessada, proceder-se-á a desaverbação do período contributivo ao INSS, para 
requerê-la junto ao INSS, conforme as regras do RGPS, levando a Certidão de Tempo 
de Contribuição emitida pela UERN para averbação junto ao INSS.  

4.19 Representação. Regime Próprio de Previdência. Lei Municipal que dispôs sobre a 
suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais. Afronta ao art. 
n. 9º da LCP nº 173/2020 e seu regulamento. Controle de atos municipais. Súmula 
vinculante nº 10 do STF. Adequação à Lei Nacional. Concessão de tutela provisória de 
urgência.   

4.20 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus da Eficiência e Produtividade. 
Carreira de Auditora da Receita Federal. Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. Liminar. 
STF.  

4.21 Pessoal. Reforma (Pessoal). Invalidez. Marco temporal. Laudo. Junta médica. 
Homologação.  

4.22 Responsabilidade. Solidariedade. Benefício Previdenciário. Fraude. Medida 
Administrativa.  

4.23 Pessoal. Tempo de Serviço. Tempo Ficto. Magistrado. Bônus. Aposentadoria.  

4.24 Tempo de Serviço. Certidão Pública. INSS. Contribuição Previdenciária. Recolhimento. 
Decisão Judicial.  

4.25 Férias. Indenização. Requisito. Vínculo. Rompimento. Aposentadoria. Exoneração de 
Pessoal. Base de Cálculo. Consulta.  

4.26 Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Aposentadoria. Proventos. 
Emolumentos. Oficial de Registro. Tabelião. Consulta.  

4.27 Adicional por tempo de serviço. Serviço Militar. Contagem de tempo de serviço. Reserva 
militar. Servidor Público Civil.  
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4.28 Acumulação de Pensões. Requisito. Filho. Invalidez. Dependência econômica. Pensão 
civil.  

4.29 Aposentadoria. Inatividade. Integralização de Parcelas. 

4.30 Aposentadoria. Decisão. Princípio do Livre Convencimento Motivado.   

4.31 Ato de Inativação. Ingresso da servidora no regime celetista. Mudança para o regime 
estatutário apenas após a data limite do art. 6º da EC nº41/2003.Opção por regra de 
transição inaplicável. Prejulgado nº 28-TCEPR. Negativa de registro do ato de 
inativação. Expedição de determinação ao Município, para que se proceda à intimação 
da servidora para efeito de fluência do prazo recursal, nos termos do Prejulgado nº 11. 
Encaminhamento de cópia à Coordenadoria-Geral de Fiscalização.  

4.32 Ato de Inativação. Aposentadoria. Unidade técnica opina pela negativa de registro em 
razão da não aplicação, no cálculo da média, do salário-mínimo municipal informado no 
SIAP. Ministério Público opina pelo registro entendendo regular a utilização do salário-
mínimo nacional em detrimento do salário-mínimo municipal, no cálculo da média entre 
2003 e 2009, uma vez que a interessada trabalhava junto à iniciativa privada. 
Considerações do relator quanto à instrução processual. Legalidade. Registro.   

 

5. Direito Processual   

 

5.1 Direito Processual. Coisa julgada. Contas ordinárias. Processo conexo. Multa. Marco 

temporal.  

5.2 Processual. Competência. Fiscalização do cumprimento de mandados judiciais.  

5.3 Transparência. Audiências Públicas. Discussão e elaboração da LOA. Convocação por 

meios de comunicação tradicionais.  

5.4 Improbidade administrativa. Decisão interlocutória que indefere pedido de depoimento 

pessoal. Agravo de instrumento. Cabimento. Prevalência de previsão contida na Lei da 

Ação Popular sobre o artigo 1.015 do CPC/2015. Microssistema de tutela coletiva.  

5.5 Improbidade administrativa. Fase de cumprimento de sentença. Requerimento de 

medidas coercitivas. Suspensão de CNH e apreensão de passaporte. Previsão feita no art. 

139, IV, do CPC/2015. Medidas executivas atípicas. Aplicação em processos de 

improbidade. Observância de parâmetros. Análise dos fatos da causa. Possibilidade.  

5.6 Responsabilidade. Julgamento de Contas. Prescrição. Sanção.  

5.7 Inspeção Ordinária. Irregularidades materiais que configuram falhas insanáveis e ato 

doloso de improbidade administrativa em caráter incidental e sem força de coisa julgada. 

Imprescritibilidade da pretensão de condenação a ressarcimento ao erário. Tese firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 de Repercussão Geral. Desaprovação da 
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matéria com ressarcimento ao erário. Emissão de parecer prévio para instrumentalizar o 

julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do artigo 1º, inciso I, 

alínea “g”, da LC nº 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei 

Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018.  

5.8 Direito Processual. Relator. Impedimento. Prova (Direito). Suspeição.  

5.9 Responsabilidade. Solidariedade. Credor. Prerrogativa. Solidariedade Passiva. 

Litisconsórcio.  

5.10 Direito Processual. Medida Cautelar. Oportunidade. Fumus boni iuris. Eficácia da lei. 

Legislação. Regulamentação.  

5.11 Responsabilidade. Débito. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Citação. 

Convalidação.  

5.12 Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Decisão Embargada. 

Inexistência. Repetição de Alegações. Recurso de Cunho Protelatório. Improcedência do 

Recurso.  

5.13 Processo Normativo. Projeto de Resolução. Instituição de Política de Inovação no 

TCE/SC. Implantação do Inova TCE. Princípio da eficiência do serviço público. 

Instituição do Comitê de Inovação CITC e do Laboratório de Inovação.  

5.14 Projeto normativo. Procedimento apuratório preliminar. Princípio da seletividade. 

Avaliação de critérios. Relevância. Risco. Materialidade. Oportunidade. Gravidade. 

Urgência. Tendência. Padronização de seleção. Tratamento de denúncias. 

Representações.   

5.15 Direito Processual. Prova Testemunhal. Prova Pericial. Produção de Prova. Evidência em 

Auditoria.  

5.16 Certidão. Documento Digital. Autenticidade. Verificação.  

5.17 Representação da Lei 8.666/93. Cautelar. Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora configurados. 

Deferimento. 

5.18 Recurso de Agravo. Não acolhimento de medida cautelar para sustentar o pregão 

eletrônico. Não configuração do fumus boni iuris e o periculum in mora. Conhecimento e 

desprovimento. 

5.19 Denúncia. Fatos objetos de inquérito civil. Princípios da eficiência e da utilidade da prática 

dos atos processuais. Pelo arquivamento, sem apreciação de mérito.  

5.20 Processo Eletrônico. Lei nº 11.416/2006. Duplicidade de intimações. Contagem dos 

prazos processuais. Termo inicial. Portal Eletrônico. Prevalência.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Extrapolação. Exceção. Requisito. Alteração por 
acordo. Aditivo qualitativo. A extrapolação excepcionalíssima dos limites estabelecidos no art. 65, 
§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993 para alterações consensuais qualitativas de contratos de obras e serviços 
somente é possível se satisfeitas cumulativamente as seguintes exigências estabelecidas na Decisão 
215/1999-Plenário: a) não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores àqueles 
oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos 
da elaboração de um novo procedimento licitatório; b) não possibilitar a inexecução contratual, à 
vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado; c) decorrer de fatos 
supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da 
contratação inicial; d) não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro 
de natureza e propósito diversos; e) ser necessária para a completa execução do objeto original do 
contrato, para a otimização do cronograma de execução e para a antecipação dos benefícios sociais 
e econômicos decorrentes; f) restar demonstrado, na motivação do ato de alteração do contrato, que 
as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importariam 
sacrifício insuportável ao interesse público a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive quanto à 
sua urgência e emergência. Acórdão nº 781/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 351, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.2 Contrato Administrativo. Aditivo. Limite. Vedação. Compensação. Acréscimo. Supressão. 
As reduções ou supressões de quantitativos decorrentes de alteração contratual devem ser 
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem 
ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos 
no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 781/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
351, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.3 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Medição. Administração local 
(obra pública). Pagamento. O pagamento do item “administração local” em descompasso com a 
execução dos serviços contratados configura liquidação irregular de despesas, em afronta aos arts. 
62 e 63 da Lei 4.320/1964. Acórdão nº 845/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.4 Licitação. Pregão. Possibilidade. Artista. Música. É possível a realização de pregão com vistas 
à contratação de artistas e bandas de renome local ou regional, pois o objeto é passível de 
atendimento por qualquer pessoa jurídica que consiga mobilizar os profissionais que atuam no setor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A215%2520ANOACORDAO%253A1999%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A215%2520ANOACORDAO%253A1999%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/1/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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/leis/l4320.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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nas referidas bases geográficas e não há incompatibilidade entre apresentações musicais e o conceito 
de serviço comum. Acórdão nº 5902/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível em: 
Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.5 Na licitação exclusiva para MEs e EPPs, caso não compareçam à licitação três interessados 
sob essa condição, o certame deve prosseguir com os licitantes presentes, observando-se os 
requisitos de aceitabilidade das propostas. Trata-se de consulta formulada por prefeito 
municipal, por meio da qual formulou os seguintes questionamentos: 1) Em relação ao que dispõe 
a LC nº 123/2006 que instituiu o estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, 
em especial o art. 48, I, que determina a obrigatoriedade de se destinar o edital exclusivo para ME, 
EPP ou equiparadas, para contratações cujo valor seja de até R$80.000,00, como proceder, se quando 
da cotação realizada, não for possível encontrar pelo menos três estabelecimentos nesse 
enquadramento? 2) Em razão do questionamento formulado na questão 1, deverá o edital ser 
publicado como ampla concorrência ou prosseguir como exclusivo? 3) Em prosseguindo com o 
edital de forma exclusiva e no dia da sessão não acudirem pelo menos três interessados na condição 
de ME, EPP ou equiparados, é possível prosseguir com o certame, em respeito aos princípios que 
regem a Administração Pública, em especial ao da economicidade? 4) Em não sendo possível 
prosseguir com o certame e em atendimento ao que dispõe o art. 49, II da LC nº 123/2006, deverá 
restar frustrada a licitação e realizar nova licitação com edital para ampla concorrência, e/ou, em 
vista da urgência do objeto e atendidos os requisitos para tal, poderá ser realizada dispensa de 
licitação, nos termos do art. 24, V da Lei nº 8.666/1993? 5) A definição do termo “sediados local ou 
regionalmente” para enquadramento de fornecedores como microempresas ou empresas de 
pequeno, poderá ser definida no próprio instrumento convocatório, podendo haver diferenciações 
de local ou região a depender de cada objeto a ser licitado? O Tribunal Pleno, na sessão do dia 
16/12/2020, conheceu dos itens 1 a 4, por unanimidade. O item 5, por sua vez, não foi conhecido, 
tendo em vista que este Tribunal já proferiu entendimento que responde, em tese, à dúvida 
apresentada pelo consulente, por meio do parecer exarado em resposta à Consulta n° 887734. No 
mérito, em relação ao item 1, o relator, conselheiro José Alves Viana, asseverou, com fulcro no artigo 
49, II, da LC nº 123/2006, que a Administração Pública, na fase interna do certame, deve buscar 
informações acerca do mercado para conferir se há possibilidade de instaurar o procedimento 
licitatório com exclusividade para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), e 
em não havendo o número mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados nesta categoria, 
poderá promover a licitação com ampla concorrência. No que tange ao questionamento formulado 
no item 2, a relatoria destacou que a LC nº 123/2006 instituiu normas para incentivar e promover 
as MEs e EPPs, na competição de mercado. Todavia, caso esteja devidamente comprovada nos 
autos do procedimento licitatório a inexistência de no mínimo 3 fornecedores competitivos 
enquadrados como MEs ou EPPs, sediados local ou regionalmente, a Administração Pública deve 
publicar o edital do certame com ampla concorrência, de modo a satisfazer as necessidades 
administrativas. O relator, quanto ao item 3, ressaltou que a licitação restaria frustrada, caso a 
Administração Pública, sem a realização de estudo mercadológico prévio na fase interna da licitação, 
instaure licitação exclusiva à participação de MEs ou EPPs e, no dia da sessão de abertura, não 
obtenha pelo menos três fornecedores na condição. De acordo com a relatoria, a Administração não 
poderia prosseguir com o certame, em face da impossibilidade fática de contratação de ME ou EPP, 
conforme a norma constante do art. 49, II, c/c o art. 47, da LC nº 123/2006, devendo realizar novo 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/887734
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20227/Informativo_227.docx%23i1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art49
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20227/Informativo_227.docx%23i2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20227/Informativo_227.docx%23i3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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procedimento licitatório com ampla concorrência, de modo a obter a satisfação das suas 
necessidades. Em relação ao item 4, o conselheiro relator José Alves Viana ponderou que, na 
indagação formulada, o consulente se vale de duas hipóteses distintas de dispensa de licitação, a 
primeira a aplicável aos casos de urgência de contratação decorrente de emergência ou de calamidade 
pública (art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993) e a segunda decorrente da situação de licitação deserta, 
quando não acudirem interessados à licitação anterior (art. 24, V, da Lei nº 8.666/1993). Em relação 
ao inciso V, art. 24, da Lei nº 8.666/1993, a relatoria destacou o entendimento consignado na 
Consulta n° 980531, indicando a necessidade de atendimento de quatro requisitos para a 
configuração de licitação deserta, nos seguintes termos: Acerca da contratação direta em razão da 
ocorrência de licitação deserta, o TCE/MG destacou que devem ser observados os seguintes 
requisitos: “a) a realização de licitação anterior, concluída infrutiferamente; b) ausência de 
interessados em participar desse procedimento licitatório prévio; c) o risco de prejuízo na repetição 
da licitação e d) a necessidade de se efetivar a contratação em condições idênticas àquelas previstas 
na licitação deserta”. Nessa contextura, o relator concluiu que a ausência de fornecedores 
interessados, decorrente de uma licitação realizada numa condição restritiva, ou seja, exclusivamente 
à participação de MEs ou EPPs, de modo a assegurar o tratamento diferenciado a tais empresas, não 
se amolda, em princípio, à hipótese do art. 24, V, da Lei nº 8.666/1993. Sendo assim, asseverou que 
a repetição do certame, com alterações nas regras do edital, de modo a permitir a ampla participação 
de empresas, impõe-se como a melhor alternativa, daí não advindo nenhum prejuízo para a 
Administração, consoante decisão do Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 533/2001. No 
entanto, que caso seja publicado novo edital, com ampla participação, e mesmo nessas condições de 
competição plena, não compareçam interessados (licitação deserta), a Administração poderá realizar 
a dispensa da licitação, nos moldes do art. 24, V, da Lei nº 8.666/1993, uma vez preenchidos todos 
os requisitos legais. O relator ponderou, ainda, que o art. 49, inciso IV, da LC nº 123/2006 dispensa 
a Administração da adoção da licitação exclusiva à participação de MEs e EPPs (art. 48, I), em caso 
de “urgência do objeto” a ser contratado, decorrente de uma situação de emergência ou de 
calamidade pública, conforme disposto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Sendo assim, a situação 
de emergência ou de calamidade pública justifica a contratação direta, nos termos do art. 24, IV, 
da Lei nº 8.666/1993. Após o voto do conselheiro Gilberto Diniz, acompanhando o relator, o 
conselheiro Durval Ângelo solicitou vista dos autos. Na sessão do dia 14/4/2021, o conselheiro 
vistor acompanhou o voto do relator por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em seguida, o 
conselheiro Cláudio Couto Terrão destacou que o art. 49 da LC nº 123/2006 exige apenas que haja 
um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não 
fazendo qualquer referência à necessidade de comparecimento de um número mínimo de 
interessados com tal qualificação à sessão de apresentação de propostas. Assim, mesmo em se 
tratando de licitação na modalidade convite, não é necessária a existência de três propostas, mas 
apenas a comprovação de envio do convite a três potenciais licitantes. Desse modo, apresentou 
divergência quanto ao item 3, a fim de responder ao consulente que, na licitação exclusiva para ME 
e EPP, caso não compareçam à licitação três interessados sob essa condição, o certame deve 
prosseguir com os licitantes presentes, observando-se os requisitos de aceitabilidade das propostas, 
tendo acompanho o voto do relator quanto aos demais itens. Na oportunidade, o relator, conselheiro 
José Alves Viana, encampou a manifestação do Conselheiro Cláudio Couto Terrão. Concluída a 
votação, o Tribunal Pleno, por unanimidade, fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, 
no sentido de que: 1.   É na fase interna do certame que a Administração Pública deve buscar 

file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20227/Informativo_227.docx%23i4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/980531
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A533%2520ANOACORDAO%253A2001/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art49
file://///egito/CSDJ/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20227/Informativo_227.docx%23i3
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informações sobre o mercado para conferir se há possibilidade de instaurar o procedimento 
licitatório com exclusividade para as MEs e EPPs e, em não havendo o número mínimo de três 
fornecedores competitivos enquadrados nesta categoria, poderá o Órgão Promotor da licitação 
promovê-la com ampla concorrência. 2.   Não existindo o número suficiente de MEs e EPPs para 
que haja competição entre elas, a Administração Pública não precisa dar o tratamento diferenciado 
e deve observar a ampla concorrência na licitação, justificando no processo licitatório a 
impossibilidade de competição exclusivamente com as MEs e EPPs. 3.   Na licitação exclusiva para 
MEs e EPPs, caso não compareçam à licitação três interessados sob essa condição, o certame deve 
prosseguir com os licitantes presentes, observando-se os requisitos de aceitabilidade das propostas. 
4.   O não comparecimento de pelo menos três MEs e EPPs não se amolda à hipótese do art. 24, V, 
da Lei nº 8.666/1993, uma vez que a ausência de fornecedores interessados (licitação deserta) 
decorreu de uma licitação realizada exclusivamente à participação de MEs ou EPPs, portanto, numa 
condição restritiva, de modo a assegurar o tratamento diferenciado a tais empresas, conferido 
pela LC nº 123/2006. Nesse caso, deve haver a repetição do certame, com alterações nas regras do 
edital, de modo a permitir a ampla participação de empresas. 5.   Todavia, pode haver situação em 
que haja a hipótese de “urgência do objeto” a ser contratado, decorrente de uma situação de 
emergência ou de calamidade pública, conforme o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Nessa situação, 
o art. 49, inciso IV, da LC nº 123/2006 dispensa a Administração da adoção da licitação exclusiva à 
participação de MEs e EPPs, devendo realizar a contratação direta por situação emergencial, nos 
moldes do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Processo 1058903, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 227, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.1.6 A utilização, como critério de seleção para contratação de serviços de manutenção predial, 
do referencial de custos 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 mediação e pagamento 
do contrato, violando o art. 3°, caput, da Lei nº 8.666/1993.  Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2020, promovido pelo Hospital Federal 
de Ipanema (HFI), cujo objeto era a contratação, sob o critério de menor preço, de empresa 
especializada para “prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, de forma ininterrupta e 
continuada, aos sistemas operacionais do Hospital, pelo prazo de doze meses, prorrogáveis até o máximo de 60 meses”. 
Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “utilização, como critério de seleção do fornecedor, de 
parâmetro incompatível com a metodologia de remuneração da contratada (número de postos de trabalho)”. Instado 
a se manifestar, o HFI argumentou que o procedimento adotado seguiu o padrão existente em outras 
unidades hospitalares, como o Hospital Federal do Andaraí e o Hospital Federal dos Servidores do 
Estado, entre outros, “em que são estabelecidos termos de referência com quantitativos de mão-de-obra pré-
estabelecidos, remunerando-se as empresas pela aplicação de materiais”, de forma que “o custo de trabalhadores nas 
ações preventivas e corretivas já estariam cobertos pelo valor contratado”. Após ressaltar que o regime de 
execução dos serviços previsto no termo de referência do certame seria baseado em ordens de 
serviços “em que são especificadas as demandas a serem atendidas pelo contratante, a partir das quais a remuneração 
da empresa será calculada por meio de relatório mensal consolidado”, a unidade técnica ponderou que, a 
despeito de os serviços serem remunerados em função da efetiva demanda atendida, com preços 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058903
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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unitários calculados com base em orçamentos elaborados em tempo de formalização da demanda, o 
critério utilizado para selecionar a melhor proposta adotara outro referencial, qual seja, o custo dos 
postos de trabalho alocados. Em seu voto, o relator enfatizou: “o que se discute não é metodologia de 
faturamento e remuneração da empresa contratada, mas os critérios adotados pelo Hospital para seleção do fornecedor 
e para o cálculo dos valores de serviços que serão contratados, que utilizaram o referencial de custo de postos de 
trabalhadores alocados, incompatível com o regime de remuneração dos serviços, baseado em ordens de serviço”. A 
corroborar sua assertiva, o relator invocou o Acórdão 2573/2019- Plenário, no qual restara 
consignado que “as licitações de serviços de manutenção predial devem ser precedidas de plano de ação de manutenção 
preventiva e corretiva, com a definição dos serviços e respectivos quantitativos a serem demandados na execução 
contratual, em atenção ao art. 6º, inciso IX, c/c o art. 7º, § 2º, inciso II, e § 4º, da Lei 8.666/1993”. Após 
assinalar que a unidade técnica apresentara como exemplo de critério de seleção de proposta a 
aplicação, sobre o valor total estimado com material de consumo e para serviços eventuais, de um 
percentual de desconto sobre a Tabela Sinapi ou da própria tabela Emop (Empresas de Obras 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro), entre outros critérios de seleção possíveis que se coadunam 
com o pagamento de serviços por demanda, o relator concluiu que não seria possível afirmar que, 
no caso concreto, fora obtida a proposta mais favorável à Administração, haja vista que “não se cuida 
de mera comparação entre o licitante vencedor e os demais licitantes mas sim do preço final obtido, que poderia ter sido 
inferior se fossem utilizados outros critérios de seleção”. Ao final, nos termos da proposta do relator, o 
Plenário decidiu determinar ao Hospital Federal de Ipanema que o contrato já celebrado com a 
empresa vencedora do certame “seja executado pelo período inicialmente firmado, com excepcional prorrogação 
até que o HFI promova, ao longo desse período, novo certame, de modo a eliminar a falha constatada, qual seja a 
utilização, como critério de seleção do fornecedor no Pregão Eletrônico 11/2020, de parâmetro incompatível com a 
metodologia de remuneração da contratada, o que impossibilita garantir que tenha sido selecionada a proposta mais 
vantajosa para Administração, tampouco permite estabelecer conexão necessária e suficiente entre os critérios de seleção 
do fornecedor e os critérios de medição e pagamento do contrato, infringindo o art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993”. 
Acórdão 698/2021 Plenário, Licitações e Contratos nº 411, disponível em: Informativo de Licitações 
e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.7 Licitação. Registro de Preços. Adesão à data de registros de preços. Quantidade. Controle.  
Cabe ao órgão gerenciador da ata de registro de preços o controle das autorizações de adesão, a fim 
de que os quantitativos de cada item registrado contratados pelos caronas não superem os limites 
previstos no art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A, do Decreto 7.892/2013. Acórdão nº 894/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.8 Licitação. Proposta. Certificação. ABNT. Justificativa. É legítima a exigência de certificação, 
comprovando que o objeto licitado está em conformidade com norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), de forma a garantir a qualidade e o desempenho dos produtos a serem 
adquiridos pela Administração, desde que tal exigência esteja devidamente justificada no processo 
licitatório. Acórdão nº 898/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2573%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%253A698%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.9 Reponsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Transferências voluntárias. 
Estado-membro. Município. Licitação. Contratação direta. As sanções de declaração de 
inidoneidade impostas pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/1992) alcançam as licitações e contratações 
diretas promovidas por estados e municípios cujos objetos sejam custeados por recursos de 
transferências voluntárias da União. Acórdão nº 917/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.10 Licitação. Qualificação técnica. Licença ambiental. Exigência. Requisito. Momento. É 
irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de habilitação, pois tal 
exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como requisito para participação no 
certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da licença ou declaração de que o licitante 
reúne condições de apresentá-la quando solicitado pela Administração. Acórdão nº 6306/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.11 Licitação. Contratação direta. Sistema S. Consulta. Parecer em Consulta TC nº 004/2021. 
Trata-se de consulta formulada pelo vereador presidente da Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento da Câmara Municipal de João Neiva, sobre a possibilidade de contratação direta de 
entidade do “Sistema S”, a exemplo do Sesi e Senai, sem que o Poder Público contratante tenha que 
se submeter as exigências previstas na Lei nº 8.666/93. O Plenário desta Corte, à unanimidade, 

preliminarmente conheceu da consulta e, quanto ao mérito, a respondeu nos seguintes termos:  
Diante da inexistência de previsão, seja na legislação específica, seja na jurisprudência temática, não 
se viabiliza para a Administração Pública, de qualquer esfera federativa, a possibilidade de realizar a 
contratação de entidades do “Sistema S”, ou quaisquer outras com natureza de serviço social 

autônomo, sem a estrita observância aos ditames da Lei 8.666/1993.  Enfatize-se que a não 
submissão dos serviços sociais autônomos ao procedimento licitatório estabelecido na Lei 
8.666/1993 somente tem lugar quando estas entidades de direito privado realizam a contratação de 
bens ou serviços para o atendimento de suas próprias demandas e necessidades internas, isto é, 
quando atuam como contratantes. Parecer em Consulta TC nº 004/2021, Informativo de 
Jurisprudência TCEES nº 111, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf 

 

1.1.12 Licitação. Habilitação. Licença Ambiental. É irregular a exigência, na fase de habilitação, de 
licença ambiental para o serviço a ser contratado. Trata-se de fiscalização decorrente de 
representação em face da Prefeitura Municipal de Cariacica, que buscou apurar a ocorrência de 
irregularidades na Concorrência Pública nº 003/2018, cujo objeto era a contratação de empresa 
visando a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e afins do município. Dentre 
outros itens, a representante questionou regra editalícia que exigiu, na ocasião da habilitação, a 
apresentação de licença ambientais para prestação dos serviços objetos do certame, emitidas pelo 
Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado do Espirito Santo – IEMA, alegando se tratar de 
gasto indevido imposto aos licitantes, conforme jurisprudência das Cortes de Contas. Em análise das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
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alegações, a equipe técnica entendeu que a exigência de licença ambiental restringiu indevidamente 
a participação de empresas no certame e culminou com apenas uma empresa habilitada, que se 
sagrou vencedora do certame com um desconto irrisório, opinando pela manutenção da 
irregularidade. Acompanhando o entendimento técnico, o relator colacionou entendimento do TCU 
no Acórdão 5611/2009-Segunda Câmara no seguinte sentido: “as exigências de licenças de qualquer 
espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação. Dos proponentes, poderse-á requisitar tão 
somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-las no 
momento oportuno”. Nesses termos, destacou que a exigência da licença ambiental por ocasião da 
licitação é desprovida de razoabilidade, na medida em que, somente a empresa vencedora, que 
executará o contrato, deverá obtê-la, nos termos da referida deliberação. Acrescentou, também, que 
as exigências relativas aos procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental, conforme dispõe 
a Instrução Normativa nº 14/2008 do IEMA, serão objeto de licença única, que se constitui somente 
da fase de operação. Assim, entendeu pela manutenção da irregularidade. O relator foi acompanhado 
à unanimidade pelo Plenário. Acórdão TC311/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 111, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf 

 

1.1.13 Licitação. Registro de Preços. Adesão à ata de registro de preços. Limite. Controle. Cabe ao 
órgão gerenciador da ata de registro de preços o controle das autorizações de adesão, a fim de que 
os quantitativos de cada item registrado contratados pelos caronas não superem os limites previstos 

no art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A, do Decreto 7.892/2013. Acórdão nº 894/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 353, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.14 Licitação. Proposta. Certificação. ABNT. Justificativa. É legítima a exigência de certificação, 
comprovando que o objeto licitado está em conformidade com norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), de forma a garantir a qualidade e o desempenho dos produtos a serem 
adquiridos pela Administração, desde que tal exigência esteja devidamente justificada no processo 

licitatório. Acórdão nº 898/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.15 A exigência de declaração de garantia formulada de modo a permitir que participem do 
certame somente fabricantes e revendas autorizadas contraria o art. 5º, § 1º, inciso I, da Lei 
nº 8.666/1993. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão 
Eletrônico SRP 9/2020, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 
de São Paulo (Crea-SP), cujo objeto era a constituição de ata de registro de preços para a aquisição 
de mobiliário. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “obrigação de apresentação de 
declaração de garantia emitida pelo fabricante”, exigência assim descrita no termo de referência: “f) 
Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 01 (um) ano contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
g) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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emitida pelo fabricante do mobiliário, assinada por responsável devidamente acreditado garantindo também por no 
mínimo 01 (um) ano o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação”. Instado a se manifestar, o Crea-SP 
alegou, em síntese, que a exigência decorrera da “necessidade de assegurar a entrega dos produtos constantes 
das propostas, e afastar a suposta prática de se propor produto de determinado fabricante e de, depois, entregar produto 
distinto”, bem como que a declaração de garantia “permite a comprovação da origem, da autenticidade, da 
qualidade técnica, da garantia e do suporte necessário ao mobiliário”. A unidade técnica pontuou que o cerne 
do questionamento não era a reprovação da exigência, em si, da declaração ou certificado de garantia, 
mas sim a forma como tal exigência fora descrita no termo de referência, o que resultou em limitação 
do universo de possíveis licitantes, os quais deveriam ser ou fabricantes ou revendedores autorizados, 
“e que, isso sim, é vedado pela jurisprudência do TCU”, a exemplo do Acórdão 1805/2015-Plenário. A 
unidade instrutiva também destacou que o estudo técnico preliminar e o termo de referência do 
certame não apresentavam quaisquer justificativas para a referida exigência, não havendo “qualquer 
estudo técnico ou circunstância excepcional que tenham sido levados em conta para sua inclusão no edital”. Em seu 
voto, anuindo ao entendimento da unidade técnica, o relator reforçou que “não se trata de reprovar 
propriamente a exigência, mas sim a forma como tal exigência foi descrita no termo de referência”, uma vez que, no 
caso concreto, a imposição do edital terminou limitando o universo de competidores aos fabricantes 
e revendedores autorizados, alijando do certame outros potenciais fornecedores. E arrematou: “a 
licitação exige, necessariamente, algum tipo de restrição, pois, quando se define a especificação do produto desejado, 
afasta-se a possibilidade de participação no certame das empresas que não detêm os bens com as características 
estipuladas. O que não se admite, e assim prevê o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, é o estabelecimento de 
condições que restrinjam o caráter competitivo das licitações em razão de circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto do contrato”. Assim sendo, e diante de outras irregularidades identificadas no certame, 
o Plenário decidiu, nos termos da proposta do relator, determinar ao Crea-SP a adoção de 
providências com vistas a anular o Pregão Eletrônico SRP 9/2020 e, consequentemente, a respectiva 
ata de registro preços, “considerando que no referido certame licitatório foram constatadas as seguintes 
irregularidades não elididas em sede de oitiva: 9.2.1. estudos técnicos preliminares, termo de referência e edital contendo 
as seguintes lacunas/omissões e previsões/exigências sem a devida fundamentação técnica e com violação de disposições 
legais, princípios e jurisprudência do TCU, na forma a seguir descrita: [...] 9.2.1.2.exigência de declaração de garantia 
formulada de modo a permitir que participassem do certame somente fabricantes e revendas autorizadas, em desacordo 
com o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos 
Acórdãos Plenários 1.805/2015 e 1.350/2015”. Acórdão 898/2021 Plenário, Informativo de 
Licitações e Contratos nº 412, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 

 

1.1.16 É irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de habilitação, 
pois tal exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como requisito para 
participação no certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da licença ou 
declaração de que o licitante reúne condições de apresentá-la quando solicitado pela 
Administração.  Trata-se de representação formulada ao TCU apontando supostas irregularidades 
em pregão eletrônico para registro de preço, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) com vistas à contratação de empresa especializada na 
“prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos nas 
áreas internas e externas do campus de Ponta Porã – MS, além das demais instituições participantes”. Entre as 
irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “exigência de licença ambiental dos licitantes, como condição de 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1805%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1805%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1350%2520ANOACORDAO%253A2015%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A898%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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habilitação, quando a existência desse documento deveria ser comprovada apenas pela vencedora do certame, após a 
adjudicação do objeto licitado e previamente à celebração do contrato”. Realizada a oitiva do IFMS, o instituto 
afirmou que o certame fora anulado e a falha identificada será corrigida nos próximos editais. Em 
sua instrução, a unidade técnica mencionou que “a licença ambiental para o caso em questão relaciona-se à 
empresa e à atividade por ela prestada de maneira genérica”, não se tratando “de uma licença específica para a 
prestação do serviço em determinado local”, de modo que “a prestação dos serviços examinados em cada uma das 
localidades pertencentes aos grupos licitados requer que as empresas cumpram as condicionantes específicas, obtendo as 
respectivas licenças ambientais junto aos municípios ou ao Estado de Mato Grosso do Sul, para aqueles municípios 
que não realizarem tais procedimentos de licenciamento”. A unidade técnica observou que a exigência de 
licença ambiental, como condição para habilitação, seria potencialmente restritiva à competitividade 
no certame, razão pela qual é vedada pelo item 2.2 do anexo VII-B, da IN Seges/MP 5/2017, 
entendimento, inclusive, acolhido em decisões do Tribunal, entre elas o Acórdão 2.872/2014-
Plenário. Nada obstante, asseverou que o art. 30, IV, da Lei 8.666/1993, autorizaria a Administração 
a exigir, como requisito de habilitação, “a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso”, e, no caso em exame, havia na legislação do Estado do Mato Grosso do Sul, e 
possivelmente nos municípios envolvidos na contratação, “a exigência de licença ambiental para 
funcionamento das empresas do ramo de dedetização, desratização, entre outros”, de “modo que é, em nossa opinião, 
admissível a exigência em questão, amparada no referido dispositivo da Lei 8.666/1993”. Ponderando que os 
requisitos de qualificação nas licitações devem ser planejados e justificados pelo gestor, tendo por 
limite o caput do art. 30 da Lei de Licitações e Contratos, e sendo possível a adoção de uma ou da 
outra solução a depender do caso concreto, a unidade técnica, em sua proposta de encaminhamento, 
sugeriu “fixar o entendimento de que a exigência de licenças ambientais como requisito de habilitação nas licitações 
encontra amparo no art. 30, IV, da Lei 8.666/1993, e pode ser realizada, alternativamente à exigência apenas do 
licitante vencedor após a adjudicação do objeto e antes da assinatura do contrato, desde que devidamente justificado e 
evidenciado no planejamento da contratação que os prazos de licenciamento são muito longos, elevando sobremaneira 
os riscos de atrasos na licitação decorrentes da não obtenção tempestiva da licença por parte da empresa vencedora, o 
que se revela antieconômico e pode comprometer o atendimento da necessidade do contratante”. Ao se manifestar no 
voto, o relator pontuou que, “em vez de promover a fixação do aludido entendimento, ante a evidência de o 
atendimento ao requisito da licença ambiental por parte dos licitantes poder estar amparado na legislação, o TCU tem 
assinalado que o momento para a comprovação desse requisito estaria direcionado ao vencedor da licitação, cabendo 
aos demais proponentes apresentar tão somente a declaração de disponibilidade ou reunir as condições de apresentá-la 
a partir da correspondente solicitação pela administração pública”. Em face da informação trazida aos autos 
sobre a anulação da licitação, o relator propôs tão somente dar ciência ao IFMS “com vistas à 
superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades em futuros certames”, 
no que foi acompanhado pelos demais ministros. Acórdão 6306/2021 Segunda Câmara, 
Informativo de Licitações e Contratos nº 412, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 

1.1.17 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Abrangência. Convite (Licitação). 
Proposta. Abstenção. A declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) pode ser aplicada 
a empresa que foi convidada a participar de licitação e absteve-se de apresentar proposta para, 
deliberadamente, beneficiar terceiros, caracterizando conduta omissiva com o objetivo de interferir 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2872%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2872%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A6306%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
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ilicitamente no certame licitatório. Acórdão nº 921/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 354, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.18 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Pessoa Física. Emissão. 
É irregular a aceitação de atestado emitido por pessoa física para fins de comprovação da capacidade 
técnica de empresa licitante (art. 30, § 1º, da Lei 8.666/1993). Acórdão nº 927/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.19 Licitação. Qualificação-Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Pessoa Jurídica. 
Capacidade Técnico-Profissional. Capacidade Técnico-Operacional. Pessoa-Física. 
Transferência. Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa 
jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade 
técnico-operacional (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-
profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993) , uma vez que a primeira considera aspectos 
típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-
se ao profissional que atua na empresa. Acórdão nº 927/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
354, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.20 Licitação. Documentação. Apresentação. ComprasNet. Acesso à informação. Documento 
Eletrônico. A inserção de documentos de licitação no portal Comprasnet em formato que não 
permita a busca automatizada de conteúdo no arquivo contraria o art. 8º, § 3º, inciso III, da Lei 
12.527/2011 (LAI). Acórdão nº 934/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.21 Licitação. Inexigibilidade de Licitação. Fornecedor Exclusivo. Marca. Fundamentação. A 
demonstração de exclusividade de marca não comprova, por si só, o requisito de inviabilidade de 
competição necessário para fundamentar inexigibilidade de licitação. Acórdão nº 6875/21, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

1.1.22 Contrato administrativo. Aditivo. Requisito. Parecer jurídico. Obrigatoriedade. O art. 38, 
parágrafo único, da Lei 8.666/1993, segundo o qual as minutas de editais e contratos devem ser 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração, também se aplica aos termos 
aditivos, pois são ajustes aos contratos. Acórdão nº 1057/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
355, disponível em: 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/l8666cons.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/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.23 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Saque em espécie. Conta corrente 
específica. Prova (direito). A realização de saques em espécie diretamente da conta bancária 
específica não constitui óbice intransponível à comprovação do nexo de causalidade entre as receitas 
e as despesas realizadas no convênio. Contudo, nessa situação, torna-se necessária a apresentação de 
provas que permitam, ainda que indiretamente, demonstrar que o destino dos recursos foi realmente 
aquele previsto na norma ou no ajuste firmado. Acórdão nº 7634/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 355, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.24 Consulta. Hemodiálise. Rede Privada. Complementação da tabela do SUS. 

Responsabilidade do Ente Contratante do Serviço. Partilha de Custeio com demais Entes. 

Celebração de Instrumento de Ajuste. Prévia Aprovação Orçamentária e Procedimento 

Licitatório. O TCE/SC respondeu consulta acerca do custeio complementar aos valores da Tabela 

SUS para procedimentos de terapia renal substitutiva (hemodiálise), contratados por Municípios em 

gestão plena junto à prestadores privados com fins lucrativos, com o seguinte entendimento: "É 

permitido ao Município, que detenha gestão plena, complementar o valor dos serviços de 

hemodiálise previstos na Tabela SUS ao prestador de serviço privado com fins lucrativos contratado, 

desde que essa complementação não seja custeada com recursos federais, haja prévia previsão 

orçamentária, e o valor dos serviços seja definido nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal 

e Lei (federal) nº 8.666/93. A tabela diferenciada a ser adotada para complementação deve ser 

previamente submetida à análise da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) competente".  E 

complementou: "A obrigação pelo pagamento ao prestador de serviço no âmbito do SUS é 

integralmente do ente que o houver contratado, podendo o custo ser distribuído por meio da 

formalização de ajuste entre os entes públicos envolvidos pela via do consórcio intermunicipal, 

convênio ou instrumento congênere, para que o município que atenda cidadãos de municípios 

vizinhos, na rede pública própria, contratada (prestadores de serviços) ou contratualizada (entidades 

filantrópicas e sem fins lucrativos), no âmbito do SUS, receba contrapartida no custeios das despesas 

desses atendimentos, sendo recomendável a discussão do problema e a busca de soluções por meio 

da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O equilíbrio das contas públicas e a prestação de serviços 

de saúde à população são obrigações independentes e comuns a todo ente público e a interação entre 

os efeitos dessas duas obrigações deve ser harmonizada no processo de planejamento das ações 

administrativas públicas, sendo inviável o cumprimento de uma justificar o descumprimento de 

outra". Trata-se de consulta formulada pelo presidente do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Santa Catarina (Cosems/SC), na qual foram indagados os seguintes questionamentos: "I) 

Tratando-se a Terapia Renal Substitutiva-TRS (hemodiálise) de um serviço de alta complexidade 

ambulatorial, custeado pelo Ministério da Saúde pela tabela SIGTAP/SUS, sendo permitida a 

complementação do custeio, qual ente da federação é competente e responsável pelo custeio 

complementar dos serviços? II) Entendendo este Tribunal pela competência e responsabilidade do 

Estado, este deverá custear o complemento pleiteado pelos prestadores sob a gestão municipal? Se 

positivo, qual instrumento jurídico a ser utilizado para o repasse aos municípios? III) Entendendo 

este Tribunal pela competência e responsabilidade do Município, sob gestão plena, pelo custeio 

complementar dos serviços de hemodiálise, terá esse que custear também os tratamentos dos 

munícipes de outros entes municipais que fazem parte da região de saúde, quando estes não 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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possuírem o serviço em seu próprio município?", entre outros.  O Relator observou que "a 

complementação do custeio do serviço Terapia Renal Substitutiva – TRS (hemodiálise) com recursos 

próprios do Entes que adotarem a tabela diferenciada, assim como a vedação de discriminação do 

acesso ou no atendimento de usuários de outros municípios, são previstas pelos arts. 1140 e 1141 da 

Portaria de Consolidação nº 06/2017", a consolidação das normas sobre o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 

e instrumento que também prevê a vedação de utilização de recursos federais para referida 

finalidade. Sobre a partilha de gastos, o Relator informou que a matéria é prevista pelo art. 198, § 1º 

da Constituição Federal, sendo a forma de concretização da partilha tratada pelo Prejulgado 1626. 

Sobre a necessidade da complementação ser precedida de processo licitatório e previsão 

orçamentária, ele destacou que os respectivos fundamentos se encontram nos arts. 37, XXI e 167, I 

e II da Constituição Federal e Leis (federais) nºs 8.666/93 e 4.320/64.  Por fim, extrai-se da ementa 

do voto do Relator: "CONSULTA. SAÚDE. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

(HEMODIÁLISE). REDE PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS. 

RESPONSABILIDADE DO ENTE CONTRATANTE DO SERVIÇO. PARTILHA DE 

CUSTEIO COM DEMAIS ENTES. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AJUSTE. 

PRÉVIA APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. A 

complementação do pagamento pelo serviço de Terapia Renal Substitutiva – TRS (hemodiálise) 

custeados pelo Ministério da Saúde mediante a tabela SIGTAP/SUS, vedada a utilização de recursos 

federais, deve ser realizada pelo Ente que contratou o prestador, sendo possível, no caso de utilização 

dos serviços por outros Municípios, haver partilha entre os Entes envolvidos mediante celebração 

de consórcio de saúde, convênio, ou outro instrumento congênere, mediante previsão orçamentária 

e processo licitatório correspondentes". @CON-20/00686286, Informativo de Jurisprudência do 

TCESC nº83, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1997&op=doc 

 

1.1.25 Dispensa de Licitação. Ordenador de Despesas. Dever de Regulamentação. Supervisão. Em 

um órgão com a estrutura desconcentrada, não sendo a conduta comissiva direta e imediatamente 

imputável ao ordenador de despesas, este somente pode ser responsabilizado diante de sua 

comprovada e grave omissão no dever de regulamentação e supervisão dos subordinados. Processo 

nº 101.222-7/17, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 4/21, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.1.26 Edital de Licitação. Revogação. Novo Edital. Cumprimento de Diligência. A revogação do 
Edital de Licitação sob análise do Tribunal de Contas não exime o gestor da obrigação de observar 
todos os itens apontados nas diligências propostas, bem como nas licitações que venham a ser 
realizadas com o mesmo objeto, devendo ainda ser promovida a atualização da divulgação do status 
da licitação no sítio eletrônico oficial da Municipalidade. Processo 225.089-7/20, Boletim de 
Jurisprudência TCERJ nº 4/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1626
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000686286
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1997&op=doc
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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 24 de 89 

1.1.27 Representação da Lei 8.666/93. Supostas irregularidades nas exigências para comprovação 
de qualificação técnica. Improcedência. Procedimento referente à supostas irregularidades no 
Pregão Presencial, que tem como objeto a "prestação de serviços de apoio a gestão de trânsito na 
cidade, compreendendo a implantação, operação e manutenção de equipamento/sistema fixo, 
videomonitoramento de trânsito e CCO (Centro de Controle Operacional), com fiscalização 
automática de trânsito e fornecimento de dados de tráfego, de acordo com as especificações 
constantes no termo de referência e seus anexos". O município destacou que a opção pela tecnologia 
não intrusiva em parte dos equipamentos contratados foi feita a partir da análise das características 
do trânsito municipal. A escolha pela tecnologia dos sensores do tipo não intrusivos ao pavimento 
teve como principal motivo a possibilidade de aumento na segurança viária, visando reduzir os 
índices de acidentes envolvendo motociclistas e consequentemente a preservação da vida de todos 
os usuários do trânsito. A CMTU-LD reforçou que os sensores não intrusivos são mais fáceis de 
instalar, pois não exigem cortes no pavimento na implantação e na ocorrência de necessidade de 
reparos. Ainda, evitam a interrupção do trânsito durante o processo de implantação ou 
posteriormente quando houver necessidade de manutenção em função de qualquer alteração que 
ocorra na via." A Coordenadoria de Gestão Municipal e o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas consideraram as informações prestadas pelo município suficientemente aptas a justificar a 
opção pela tecnologia não inclusiva e, não tendo sido verificada restrição à competitividade 
decorrente dessa opção, o afastamento de qualquer irregularidade quanto ao ponto é medida que se 
impõe. No que tange às exigências de qualificação técnica, o município alega que a exigência de 
atestados de equipamentos com sistemas não intrusivos é imprescindível, uma vez que há uma 
diferença muito grande entre os meios de detecção, entendimento considerado plausível tanto pela 
Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Não houve limitação 
do número de atestados para fins de comprovação dos quantitativos mínimos para demonstrar a 
capacidade técnico-operacional. Quanto ao prazo mínimo de 12 meses dos atestados, este objetiva 
garantir a capacidade da empresa de prestar o serviço, bem como de lidar com adversidades 
eventuais, já que a maior parte dos contratos tendem a ser firmados por esta duração. Recentemente 
o Tribunal de Contas da União adotou o entendimento de que, "em licitações de serviços 
continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a exigência de experiência anterior 
mínima de três anos (...), 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" (Acórdão nº 2870/2018 - Plenário, Relator Min. Walton Alencar Rodrigues). 
Considerando que o prazo de 12 meses é o mais corriqueiramente adotado quando da celebração de 
contratos, não se vislumbra qualquer irregularidade na exigência feita pelo edital. Pelos argumentos 
trazidos, o Tribunal Pleno decidiu pela improcedência da Representação. Processo nº 161263/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR 
- Nº 93 / 2021 - Portal TCE-PR 

 

1.1.28 Representação da Lei 8.666/93. Supostas irregularidades acerca dos veículos utilizados pela 
contratada para a prestação de serviço de coleta de lixo na municipalidade. Apresentação 
de justificativas por parte dos apresentados pelo Representante sem a devida 
fundamentação. Improcedência do feito. Quanto ao mérito das alegações trazidas pelo 
Representante, foi corroborado integralmente o esposado pela Unidade Técnica, que aduziu que a 
única impropriedade que a inicial faz referência expressa e que dependia de comprovação trata do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
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ano de fabricação dos veículos utilizados para a prestação do serviço. Quanto aos demais itens, 
entendeu estarem desprovidos de fundamentação que impusesse às partes representadas o ônus de 
produzir prova a respeito do exato cumprimento da avença, se assemelhando, para tanto, ao instituto 
da inépcia, já que não restou demonstrado minimamente pelo Representante quais as irregularidades 
que eventualmente estariam acometendo a contratação em tela. Ao final, opinou pela improcedência 
do feito, considerando que os documentos acostados demonstram que o automóvel cujo ano de 
fabricação não correspondia às exigências editalícias foi utilizado excepcionalmente, supostamente 
em benefício da coletividade. O entendimento foi corroborado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, tão somente quanto ao ano de fabricação dos veículos 
utilizados para a prestação do serviço houve a necessidade de produção de provas pelos 
Representados, os quais lograram êxito em demonstrar que estes atendiam ao solicitado pelo 
certame, além de ter havido a substituição temporária de um dos veículos, porém, sem que tenha 
havido prejuízo à municipalidade. Em se tratando dos demais pontos, em que o Representante 
aduziu acerca da "necessidade de comprovação" dos itens arrolados na exordial, efetivamente não 
houve demonstração ou indicação da eventual irregularidade que os acometessem. Assim, nos 
mesmos moldes da Instrução da unidade técnica, entendeu o Tribunal Pleno que estes não merecem 
ser analisados, já que carecem de fundamentação adequada que minimamente justificassem o pleito. 
Por fim, infundado também o requerimento final relativo à anulação do contrato citado e a 
devolução integral dos valores adimplidos, uma vez que não foram encontradas irregularidades que 
justificasse a imputação de qualquer sanção aos Representados. Isto posto, entendeu pela 
improcedência do presente. Processo nº 332327/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 93 / 2021 - Portal TCE-PR 

 

1.1.29 Representação da Lei 8.666/93. Concorrência nº 235/2020. Possíveis irregularidades. 
Retificação da medida cautelar. Com fulcro nos arts. 282, § 1º, 400, § 1º-A, e 403, II e III, do 
Regimento Interno, houve acolhimento do pedido de expedição de medida cautelar em face da 
Companhia de Saneamento do Paraná, para o fim de determinar que se abstenha de aplicar sanção 
à empresa, decorrente da inexecução contratual, até a análise administrativa do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro, sob pena de responsabilização solidária do atual gestor, nos termos dos arts. 
400, § 3º, e 401, V, do mesmo Regimento. A Representante, visando o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato firmado com a SANEPAR, apresentou pedido instruído com documentos 
que comprovariam a elevação dos custos dos materiais necessários à execução do contrato de forma 
expressiva, imprevista e superveniente à execução da proposta, citando-se, a título exemplificativo, 
o incremento de valor dos tubos de PVC na ordem de 70%. A entidade estatal, em sua manifestação 
preliminar, informou que esse pleito ainda não fora decidido e que está em análise por comissão 
constituída para essa finalidade. Nessas condições, razoável que a empresa representante não seja 
penalizada, em decorrência da inexecução do contrato, até que seu pedido seja devidamente 
apreciado pela representada. Das razões expostas por ambas as partes se vislumbrou o interesse 
comum de que o pedido fosse analisado de maneira célere. A resposta pelo deferimento do pedido 
possibilitará à empresa a aquisição dos materiais e início das obras; por outro lado, com o 
indeferimento, caber-lhe-á a análise da possibilidade de execução do contrato na forma inicialmente 
ajustada, ou, na impossibilidade, e, portanto, configurada a inexecução contratual, a sujeição às 
sanções, previstas contratualmente, a serem aplicadas pela SANEPAR. Em complementação, a 
celeridade na análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro reduziria, ainda, a possibilidade 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
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do dano reverso aventado pela representada. Por fim, não se vislumbrou o óbice alegado pela 
SANEPAR, contido no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, na medida em que não se estava a conceder 
medida cautelar satisfativa à representante, mas, apenas, a suspensão da possibilidade de aplicação 
de sanção até que a entidade finalize a análise do pleito. A decisão administrativa da Sanepar deverá 
se dar de forma motivada, apreciando, criteriosamente, os fundamentos indicados pela 
representante, com vistas ao atendimento da legislação aplicável e, simultaneamente, aos princípios 
da eficiência e da economicidade. Ao final, decisão do Tribunal Pleno foi no sentido de ratificar a 
decisão cautelar consubstanciada no Despacho nº 88/21-GCIZL, nos termos do art. 400, §§ 1º e 1º-
A, do Regimento Interno. Processo nº 14151/21, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 93 / 2021 - Portal TCE-PR 

 

1.1.30 Representação da Lei 8.666/93. Supostas irregularidades nas exigências para comprovação 
da qualificação técnica. Pela improcedência. Supostas irregularidades no Pregão Presencial, que 
tem como objeto a "prestação de serviços de apoio a gestão de trânsito na cidade, compreendendo 
a implantação, operação e manutenção de equipamento/sistema fixo, videomonitoramento de 
trânsito e CCO (Centro de Controle Operacional), com fiscalização automática de trânsito e 
fornecimento de dados de tráfego, de acordo com as especificações constantes no termo de 
referência e seus anexos". A Coordenadoria de Gestão Municipal e o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas consideraram as informações prestadas pelo município suficientemente aptas a 
justificar a opção pela tecnologia não inclusiva e, não tendo sido verificada restrição à 
competitividade decorrente dessa opção, o afastamento de qualquer irregularidade quanto ao ponto 
é medida que se impõe. No que tange às exigências de qualificação técnica, alegou o município que 
a exigência de atestados de equipamentos com sistemas não intrusivos é imprescindível, uma vez 
que há uma diferença muito grande entre os meios de detecção, entendimento considerado plausível 
tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Não houve 
limitação do número de atestados para fins de comprovação dos quantitativos mínimos para 
demonstrar a capacidade técnico-operacional. Quanto ao prazo mínimo de 12 meses dos atestados, 
justificou o município que esse prazo objetiva garantir a capacidade da empresa de prestar o serviço, 
bem como de lidar com adversidades eventuais, já que a maior parte dos contratos tendem a ser 
firmados por esta duração. Frise-se que recentemente o Tribunal de Contas da União adotou o 
entendimento de que, "em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-
operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (...), 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" (Acórdão nº 2870/2018 - Plenário, 
Relator Min. Walton Alencar Rodrigues). Considerando que o prazo de 12 meses é o mais 
corriqueiramente adotado quando da celebração de contratos, não se vislumbrou qualquer 
irregularidade na exigência feita pelo edital. Processo nº 161263/20,  Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 93 / 2021 - Portal TCE-
PR 

 

1.1.31 Denúncia. Obras de pavimentação e infraestrutura. Comprovação de regularização das 
pendências pelo Município de Londrina. Esclarecimentos prestados. Improcedência. A 
regra esculpida no inciso X, do art. 37, estabelece a mesma data e índice de revisão geral 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
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anual de remuneração e subsídios em relação aos agentes políticos e servidores públicos, 
buscando, portanto, evitar a concessão de revisão geral apenas aos primeiros em detrimento 
dos demais servidores, evitando casuísmos. O Observatório de Gestão Pública formalizou 
Denúncia contra o Município acerca de possíveis irregularidades envolvendo os serviços das obras 
de pavimentação e infraestrutura da Via Estrutural da Zona Sul. Apontou que ao questionar a 
Municipalidade sobre tais fatos, recebeu respostas insuficientes e baseadas em dados inverídicos. 
Aduziu que houve descumprimento nos prazos das obras, não houve utilização de equipamentos de 
proteção individual para os trabalhadores, falta de organização e limpeza no canteiro de obras, bem 
como falta de planejamento e fiscalização, tendo sido anexadas provas e material fotográfico para 
corroborar os fatos. Compulsando os autos, observa-se que, após a notificação do Município acerca 
das irregularidades apontadas, a municipalidade se mostrou ativamente positiva, tendo sanado os 
pontos questionados, bem como comprovado as alterações necessárias para a regularização da 
situação. O engenheiro responsável pela obra, justificou devidamente o atraso em algumas etapas da 
obra, a qual dependia de condições climáticas favoráveis e da atuação das empresas SANEPAR e 
COPEL, fatores que estão fora do controle e planejamento da empreiteira e da Municipalidade. Por 
fim, foi juntado material fotográfico que demonstra a conclusão de parcela da obra, bem como os 
dados e planilhas referentes à obra foram disponibilizados no Portal da Transparência, respeitando 
o preconizado pela Lei de Acesso à Informação. Em face de todo o exposto, o voto é no sentido de 
que deve o Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgar improcedente a denúncia. Processo nº 
513950/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 93 / 2021 - Portal TCE-PR 

 

1.1.32 Representação da Lei nº 8.666/93. Amostras. Apresentação supostamente incompleta. Item 
padronizado. Pela improcedência. Representação julgada improcedente, pois os esclarecimentos 
apresentados pelo Prefeito Municipal e pela Presidente da Comissão de Licitação se prestaram a 
demonstrar que embora não tenha ficado claro no Edital a desnecessidade de apresentação de 
amostra do "braço" da luminária, este fato não acarretou prejuízo aos licitantes, uma vez que, em se 
tratando de item "padronizado" (conforme item descrito no edital), a apresentação de amostras é 
dispensada. Além do mais, como bem ponderou a unidade técnica não existe dispositivo que obrigue 
ou impeça o contratante de exigir amostras no Edital, tendo esta exigência se tornado uma praxe 
administrativa, em decorrência do art. 43, inciso IV e §3º da Lei 8666/93. Neste contexto, esta Corte 
de Contas editou o Prejulgado 22, o qual orientou que as exigências de amostras ocorram apenas do 
licitante vencedor e não como requisito da habilitação, conforme constou no Anexo 1 da 
Concorrência Pública, vejamos: Anexo 1: [...] 3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 3.1 Da proposta de 
preços Será concedido à empresa vencedora, o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de 01 (uma) amostra do produto. Assim, não foram vislumbradas irregularidades na 
presente Concorrência, hábeis a macular o certame. Processo nº 459726/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 93 / 
2021 - Portal TCE-PR 

 

1.2. Pessoal.  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-93-2021/335180/area/242#6.%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%208.666/93.%20Supostas%20irregularidades%20nas%20exig%C3%AAncias%20para%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica.%20Improced%C3%AAncia.
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1.2.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Alteração. Irregularidade. Revisão de ofício. Decadência. A 
presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da 
decadência (art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU) é obstáculo a registro de alteração para 
incremento do valor do benefício. Ao apreciar alteração de ato sujeito a registro, o TCU deve 
examinar a legalidade de todos os aspectos do ato, inclusive irregularidades eventualmente já 
existentes e não identificadas no momento da apreciação inicial, ainda que decorrido o prazo 
decadencial. Acórdão nº 5969/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 351, disponível em: 
Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.2 Pessoal. Cargo Público. Vaga (Pessoal). Poder Judiciário. Alteração. Atividade-fim. 
Atividade-meio. Ato administrativo. Consulta. É possível alterar, mediante ato administrativo, 
as áreas de atividade dos cargos efetivos vagos das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da 
União de que trata a Lei 11.416/2006 (área judiciária, área de apoio especializado e área 
administrativa), desde que tais áreas não tenham sido definidas nas leis de criação dos cargos. Tal 
possibilidade deve ser entendida como a migração do cargo vago de uma área de atividade para 
outra, dentro daquelas já previstas no art. 3º da mencionada lei, observado o disposto no art. 6º do 
Anexo I da Portaria Conjunta STF/STJ/TST/STM/TJDFT 3, de 31/5/2007. Acórdão nº 852/21, 
Boletim de Jurisprudência nº 352, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.3 Pessoal. Vereador. Auxílio-alimentação. Consulta. Parecer em Consulta TC nº 005/2021. 
Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Colatina, que indagou esta 
Corte acerca da concessão de auxílio alimentação em benefício dos vereadores, nos seguintes 
termos: “Diante da existência de dotação orçamentária é possível a concessão de auxílio 
alimentação em favor de vereador? Em caso positivo por meio de qual instrumento legal (projeto 
de lei, projeto de resolução, etc) pode ser instituído e concedido o referido auxílio alimentação? 
Ainda em caso positivo, o auxílio alimentação pode ser pago aos vereadores na mesma legislatura 
em que foi instituído”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, 
a respondeu nos termos do Pareceres em Consulta TC nº 025/2005 e 014/2005: a) É possível a 
concessão de auxílio alimentação em favor de vereador? A solução está no Parecer em Consulta 
TC 025/2005: “[...] como vereadores não têm jornada de trabalho regular, ou seja, quantidade de 
tempo diário, fixada em espécie normativa, necessariamente despendida com o serviço público, 
como os servidores públicos têm, em princípio, seria incabível a concessão de tal benefício a edis. 
Todavia, nos dias em que esses mesmos vereadores estiverem exercitando suas tarefas 
constitucionais, quais sejam, atividades de fazimento de normas e de fiscalização, durante grande 
parte dos mesmos, na sede camarária ou fora dela, e estas atividades necessitarem ser interrompidas 
para a alimentação do meio-dia, entendemos que poderá ser concedido o auxílio-alimentação 
indagado, desde que muito bem comprovado o tempo despendido e a atividade pública dos edis. 
Quaisquer outras atividades desenvolvidas por vereadores que não se coadunarem com o exercício 
fiscalizatório ou Iegiferante, não merecerão o auxílio-alimentação, como exemplos, atividades 
privadas e atividades popularmente conhecidas como assistencialistas”. b) Em caso positivo, por 
meio de qual instrumento legal (projeto de lei, projeto de resolução, etc) pode ser instituído e 
concedido o referido auxílio alimentação? A reposta também está presente no Parecer em Consulta 
TC 025/2005: “[...] quanto ao meio normativo a ser usado para a criação do auxílio-alimentação 

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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/3135/2007_portc0003_stf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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parlamentar, entendemos que bastará resolução para tal, já que, com exceção, do art. 29, VI c/c o 
art. 37, X e do art. 51, IV, parte final, da CF, que exigem lei, todos os outros assuntos internos de 
um parlamento poderão ser tratados por resolução”. c) Ainda em caso positivo, o auxílio 
alimentação pode ser pago aos Vereadores na mesma legislatura em que foi instituído? Esse último 
questionamento tem resposta no Parecer em Consulta TC 014/2005, que menciona a possibilidade 
de instituição de verbas indenizatórias, por Câmara Municipal, dentro da própria legislatura: “[...] 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do ProcessoTC-547/2005, em que o Presidente 
da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, (...), formula consulta a este Tribunal, questionando 
sobre a possibilidade de instituição de diárias aos Vereadores na atual legislatura (...) resta claro que 
constitui a diária um ressarcimento a despesas efetuadas pelos edis em razão de seu múnus. Por 
isto, é possível seu pagamento, conforme lição do professor José Nilo de Castro, em ‘Direito 
Municipal Positivo’ in verbis: ‘Além da remuneração, assegura-se ao Vereador o direito à percepção 
de diárias correspondentes às despesas de deslocamento (transporte), estadia e alimentação, quando 
do desempenho de suas funções fora do município’. Em decorrência da possibilidade de 
pagamento da diária, que tem natureza indenizatória, tais obrigações se impõem: previsão em lei; 
comprovação dos gastos; prestação de contas. Outrossim, há que se destacar que as referidas 
despesas com diárias estão atreladas aos princípios constitucionais da moralidade, economicidade, 
razoabilidade, devendo representar necessidades sóbrias de pousada, alimentação e locomoção, 
pois do contrário — valores exorbitantes — poderá ser considerado como forma irregular de 
remuneração indireta. Com relação à possibilidade de concessão de diária no decorrer da legislatura, 
o dispositivo legal que disciplina a necessidade do cumprimento do princípio da anterioridade para 
afixação do subsídio dos vereadores é o art. 29, VI, da Constituição Federal (...). Percebe-se do 
mandamento constitucional acima transcrito que o princípio da anterioridade se impõe quando se 
trata de verba remuneratória, não abrangendo aquelas de natureza indenizatória o que leva a 
concluir que é possível a sua fixação dentro da própria legislatura”. Foi acrescentado, por fim, 
conforme sugestão do Ministério Público de Contas, que, além do encaminhamento dos Pareceres 
em Consulta citados ao consulente, seja informada “a necessidade de que as referidas despesas 
indenizatórias sejam disponibilizadas no portal da transparência da Câmara Municipal de Colatina”. 
Parecer em Consulta TC nº 005/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 111, disponível 
em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-111.pdf 

 

1.2.4 LC nº 173/20 – PFEC. Aumento de subsídios. Efeitos financeiros a partir de 2022. 
Obediência aos demais requisitos legais e constitucionais. Possibilidade. Foi apresentada 
Representação a este Tribunal de Contas acerca de aumento de subsídio de membros de Legislativo 
Municipal durante a vigência da Lei Complementar nº 173/2020, tendo como premissa que o seu 
art. 8º vedaria a concessão de qualquer aumento de vencimentos em entes afetados pela calamidade 
pública decorrente da pandemia da Covid-19, no tocante à legislatura 2021-2024, ainda que com 
efeitos financeiros a contar de 01 de janeiro de 2022. Sem embargo, a Primeira Câmara do 
TCE/RN fixou o entendimento pela possibilidade de serem praticados atos administrativos, a 
partir de janeiro de 2022, concernentes a pagamentos de subsídios de Vereadores majorados com 
base em lei municipal editada na vigência da LC nº 173/2020. Neste contexto, assentou que muito 
embora o art. 8º, I, da LC nº 173/2020 tenha vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, até 31 de 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
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dezembro de 2021, “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, 
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade pública”, a jurisprudência desta Corte de Contas tem se firmado no sentido 
de que, não havendo qualquer outra irregularidade, a LC nº 173/2020 não proibiu a edição de lei 
municipal concessiva de aumentos de subsídios aos agentes políticos municipais durante o período 
de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, desde que os efeitos financeiros 
relativos à eventual majoração da remuneração só possam valer a partir de 01/01/2022, tendo 
permanecidos inalterados os demais dispositivos constitucionais e legais que precisam ser 
cumulativamente obedecidos para que seja possível a efetivação de aumentos da despesa com 
pessoal. Processo nº 3299/2020, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/21, disponível 
em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.2.5 Contratações temporárias. Habitualidade. Natureza permanente. Irregularidade 
Continuada. Ato doloso de improbidade. Inclusão na lista para a Justiça Eleitoral. Em 
análise da gestão de pessoal de Prefeitura Municipal jurisdicionada, o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte identificou irregularidade consistente em contratações temporárias em 
percentual excessivo, e por longo período, o que ocasionou o entendimento da Corte quanto a seu 
caráter não excepcional. No caso concreto, foi verificado que a municipalidade se encontrava, em 
maio de 2018, com 57% do seu quadro de pessoal recrutado por intermédio de contratações 
temporárias, e, em abril de 2019, com 56% (382 contratos temporários), existindo contratos ativos 
há 29 meses, a indicar habitualidade, ou seja, serviço de natureza permanente, o que levou à 
conclusão pela prática de irregularidade continuada. Ademais, o Conselheiro Relator Carlos 
Thompson destacou haver competência deste Tribunal para apreciar os atos de admissão, a 
qualquer título, no serviço público (art. 71, III, CF), que abrange, por consectário lógico, a 
fiscalização de todos os atos precedentes, a exemplo da forma de recrutamento, se por concurso 
público ou mediante contratação temporária para atender a excepcional interesse público, em suas 
fases interna (planejamento) e externa (execução). Destacou que esta matéria não foi objeto do 
julgamento do RE nº 848.826 pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, em consonância à 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE. RO n. 161.441-AgR-RO/PR, Relator(a) Min. 
Aldir Passarinho Junior, DJ 16/11/2010), foi verificado, in casu, que a contratação de pessoal sem 
a realização de concurso público constituiu irregularidade insanável apta a configurar, em tese, ato 
doloso de improbidade administrativa. Com efeito, o responsável sujeitou-se à inclusão do seu 
nome, após o trânsito em julgado da condenação, na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral para 
efeito de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64, de 
18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010. Processo nº 
4342/2019, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/21, disponível em: 
Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.2.6 Remuneração de Agentes Políticos. Inobservância ao Princípio da Anterioridade. 
Desobediência à vedação imposta pela Lei Complementar nº 173.2020. Adoção de medida 
cautelar de resguardo baseada na teoria dos poderes implícitos. O TCE/RN reiterou seu 
entendimento no sentido de que a majoração dos subsídios de agentes políticos, após a pandemia 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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do Covid-19, deve respeito aos ditames da Súmula n.º 32-TC e também às vedações dispostas no 
artigo 8º, inciso I, da LC 173.20204. Em síntese, quanto ao requisito temporal, clarificou-se que o 
Poder Executivo está limitado à data de 03 de julho e o Poder Legislativo à data de 04 de agosto 
do ano anterior ao término dos mandatos, para publicação dos normativos que fixam seus 
subsídios. Além desse requisito, deve-se observar o artigo 19, inciso III e o artigo 20, §2º, II, "d", 
ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal (limites máximos de despesa com pessoal), além da 
apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício atual e para os dois 
subsequentes, juntamente com a declaração do ordenador dando conta de adequado orçamento e 
finanças. No caso concreto, considerando que a Lei Local ultrapassava a data limite de 03 de julho, 
e que a majoração de subsídios teve efeitos financeiros inciados em janeiro de 2021, ou seja, 
afrontando a suspensão temporal estabelecida pela LC 173.2020, deferiu-se medida cautelar para 
que o gestor se abstivesse de realizar pagamentos que tivesse por base a lei local, aparentemente 
nula, até que o Tribunal de Contas examinasse o mérito da matéria. Processo nº 3688/2020-TC, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/21, disponível em: 
Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.2.7 Pessoal. Ato sujeito a registro. Registro tácito. Revisão de Ofício. Decadência. Prazo. 
Termo Inicial. A possibilidade de revisão de ofício pelo TCU de ato de pessoal tacitamente 
registrado (RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) subordina-se ao prazo decadencial 
quinquenal do art. 54 da Lei 9.784/1999, contado a partir da data em que se deu o registro tácito. 
Acórdão nº 6842/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.8 Pessoal. Acumulação de Cargo Público. Professor. Cargo Técnico. Nível médio. É irregular 
a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige 
qualquer formação específica. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea b, da 
Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não possuem natureza eminentemente burocrática 
ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação 
legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de cargo não é 
suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere 
aquele dispositivo constitucional. Acórdão nº 7591/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 355, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

1.2.9 Cargo Público. Vaga (Pessoal). Poder Judiciário. Alteração. Atividade-fim. Atividade-
meio. Ato administrativo. Consulta. É possível alterar, mediante ato administrativo, as áreas de 
atividade dos cargos efetivos vagos das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União de 
que trata a Lei 11.416/2006 (área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa), desde 
que tais áreas não tenham sido definidas nas leis de criação dos cargos. Tal possibilidade deve ser 
entendida como a migração do cargo vago de uma área de atividade para outra, dentro daquelas já 
previstas no art. 3º da mencionada lei, observado o disposto no art. 6º do Anexo I da Portaria 
Conjunta STF/STJ/TST/STM/TJDFT 3, de 31/5/2007. Acórdão nº 852/21, Boletim de Pessoal 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/3135/2007_portc0003_stf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/3135/2007_portc0003_stf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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nº 89, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 

 

1.2.10 Ato sujeito a registro. Alteração. Irregularidade. Revisão de ofício. Decadência. A presença 
de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da decadência 
(art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU) é obstáculo a registro de alteração para incremento 
do valor do benefício. Ao apreciar alteração de ato sujeito a registro, o TCU deve examinar a 
legalidade de todos os aspectos do ato, inclusive irregularidades eventualmente já existentes e não 
identificadas no momento da apreciação inicial, ainda que decorrido o prazo decadencial. Acórdão 
nº 5969/21, Boletim de Pessoal nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.11 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Admissão de Pessoal. Revisão de Ofício. Prazo. STF. 
Repercussão Geral. Aplica-se aos atos de admissão de pessoal, por analogia, a decisão do STF no 
RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral), segundo a qual 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 c/c o art. 260, § 2º, 
do Regimento Interno do TCU. Acórdão nº 5851/21, Boletim de Pessoal nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.12 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Pagamento indevido. Supressão. Determinação. O 
reconhecimento do registro tácito do ato de concessão não obsta a expedição de determinação à 
unidade jurisdicionada para supressão de vantagem ilegal que não consta do ato submetido a 
registro. Acórdão nº 5913/21, Boletim de Pessoal nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.13 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Revisão de Ofício. Decadência. Prazo. Termo inicial.   
A possibilidade de revisão de ofício pelo TCU de ato de pessoal tacitamente registrado (RE 636.553 
- Tema 445 da Repercussão Geral) subordina-se ao prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei 
9.784/1999, contado a partir da data em que se deu o registro tácito. Acórdão nº6842/21, Boletim 
de Pessoal nº 89, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.14 Consulta. Assessores jurídicos. Provimento. Independente da data da vacância. Interesse 
público e continuidade dos serviços públicos. Aumento de despesa. Vedação. Percentual 
de comprometimento do quadrimestre anterior ao início da vigência da LC 173/2020.  O 
TCE/SC respondeu Consulta acerca da possibilidade de contratação dos cargos de assessores 
jurídicos, criados pela Lei Complementar Estadual nº 726/2018, e nos moldes dessa lei, tendo em 

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/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/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.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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vista as restrições para atos de pessoal impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, com 
o seguinte entendimento: "O provimento de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, a 
que se refere o inciso IV do art. 8º da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, poderá 
ocorrer independentemente da data de sua vacância, admitido o provimento originário dos cargos 
criados anteriormente à vigência da referida lei complementar, desde que o ato esteja devidamente 
motivado e fundamentado no interesse público e na continuidade dos serviços públicos e que não 
acarrete aumento de despesa, em estrita observância aos limites estabelecidos pela Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (LRF)”.  E complementou: “Para fins da correta 
aplicação do critério de mensuração do aumento de despesa, a que se refere o inciso IV do art. 8º 
da Lei Complementar n. 173/2020, o provimento de cargos somente poderá ocorrer se as despesas 
decorrentes dessas nomeações tiverem a proporcional compensação, relativamente ao aumento da 
receita corrente líquida ou à diminuição da despesa com pessoal apurada na forma da Lei 
Complementar n. 101/2000, de modo que não seja ultrapassado o percentual de comprometimento 
verificado no quadrimestre anterior ao início da vigência da LC 173/2020".  Trata-se de Consulta 
encaminhada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina com 
questionamento sobre a viabilidade de nomeação de assessores jurídicos, cargos criados na forma 
da Lei Complementar Estadual nº 726/2018, considerando as restrições para atos de pessoal 
impostas pela Lei Complementar n. 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS CoV-2 (Covid-19).  Inicialmente, o Relator observa que a 
dúvida reside na interpretação do art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020: "IV - 
admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de 
direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do 
caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço 
militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares".  De acordo com o Relator, 
a partir da simples leitura dos dispositivos (art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 726/2018 
e do art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020) é possível inferir que "a reposição de 
cargos em comissão, como de assessoramento, são exceções à regra da vedação à admissão ou 
contratação de pessoal. Em outras palavras, é possível a admissão. No entanto, a questão não é tão 
singela e algumas cautelas devem ser observadas. Isto é, faz-se necessário aprofundamento no 
debate para delimitar a aplicação correta do inciso IV do art. 8º da LC nº 173/2020. A primeira 
cautela é a condicionante que faz o próprio inciso IV do art. 8º, da LC 173/2020, vedando que a 
nomeação acarrete o aumento de despesas. A intenção do legislador foi a de demonstrar que 
somente se admite a reposição da força de trabalho, sem que nova estrutura seja implementada. 
Assim, a vacância do cargo que deixar de gerar despesas para o órgão, poderá ser suprida pela nova 
nomeação".  Quanto à interpretação sobre o que se entende por “acarretar aumento de despesas", 
prevista no art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020, o Relator entendeu que ela deve 
ser interpretada do seguinte modo: "estão vedadas as admissões para cargos em comissão de chefia, 
direção e assessoramento que impliquem, como consequência, ultrapassar a despesa com pessoal 
fixada na Lei Orçamentária Anual, para o corrente exercício e considerando o limite previsto para 
cada Órgão ou Poder, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, no caso 
analisado, por hipótese, caso o TJSC tenha consignado em sua proposta orçamentária para o 
exercício de 2021, e a ALESC, aprovado, despesa total com pessoal que considere a nomeação de 
determinado número de cargos de Assessor Jurídico, criados pela Lei Complementar nº 726/2018, 
entende-se que, em ocorrendo tais nomeações, não ocorre aumento de despesas".  Por fim, o 
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Relator observa a segunda cautela do art. 8ª, IV, da Lei Complementar Estadual nº 173/2020, a 
qual diz respeito ao conceito de reposição, isto é, o que se entende por reposição e a eventual 
possibilidade de primeiro provimento ou provimento originário dos cargos criados pela Lei 
Complementar Estadual nº 726/2018.  Neste caso, ele aplicou a mesma ratio decidendi 
do Prejulgado nº 2252, que trata do reajuste de verbas remuneratórias e indenizatórias, e que 
permitiu a instituição do programa de assistência à saúde suplementar de magistrados e servidores 
do Poder Judiciário, nos termos da Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho 
Nacional de Justiça.  Para o Relator: "o termo 'reposição', deve ser interpretado de forma 
abrangente para considerar, na exceção, também cargos de provimento originário ou primeiro 
provimento, a fim de garantir a continuidade do serviço público e o princípio da 
eficiência". @CON-21/00037743, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 83, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1996&op=doc 

 

1.2.15 Agente Público. Superior Hierárquico. Delegação. Responsabilidade. A responsabilidade do 
agente público hierarquicamente superior permanece, ainda que existente a delegação formal de 
atos de gestão a subordinados. Desta forma, o Chefe do Executivo Municipal deve observar 
regularmente os atos administrativos do seu secretariado e demais subordinados, verificando a sua 
conformidade às diretrizes traçadas e às normas legais e regulamentares, revisando-os com 
prontidão, de modo a não incorrer em irregularidades, sobretudo por erro grosseiro. Processo nº 
212.944-1/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.2.16 Exigência de formação em grau superior ou médio profissionalizante, para fins do artigo 
37, XVI, b, da Constituição da República. Trata-se de consulta formulada por prefeito, por 
meio da qual questionou acerca da possibilidade de acumulação do cargo público de Monitor de 
Educação Infantil com o de Professor da Educação Básica. Em sede de juízo de admissibilidade, 
o Tribunal Pleno, em consonância com o voto do relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
conheceu da consulta para respondê-la em tese. No mérito, o relator destacou que o cargo de 
professor está contemplado entre as restritas hipóteses que permitem a acumulação, desde que o 
segundo cargo seja também de professor ou de caráter técnico ou científico, nos termos das 
alíneas a e b do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Asseverou, ainda, que são as 
atribuições do cargo, e não a designação e a nomenclatura dadas pelas normas locais, que definirão 
a sua natureza técnica ou científica e, por consequência, o seu enquadramento ou não na referida 
previsão constitucional. Nessa contextura, salientou que embora a legislação não tenha detalhado 
em que consiste o cargo técnico ou científico para tal finalidade, a doutrina e a jurisprudência 
desenvolveram sua conceituação ligada às profissões regulamentadas, que exigem, para seu 
exercício, habilitação específica, estando razoavelmente pacificado o entendimento segundo o qual, 
para a caracterização da natureza técnica ou científica, para fins de enquadramento na permissão 
excepcional de acumulação com a função de professor, o cargo deve exigir formação em grau 
superior ou médio profissionalizante, cujas atribuições demandem conhecimentos específicos de 
determinada área do saber, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça [Agravo Interno 
no Recurso em Mandado de Segurança 63.910/DF; Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança 57.846/PR; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.678.686/RJ; e Recurso 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2252
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100037743
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1996&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37XVI
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202001640061&dt_publicacao=13/11/2020
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201801484726&dt_publicacao=11/10/2019
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701412750&dt_publicacao=01/02/2018
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Ordinário em Mandado de Segurança 22.835/AM. Sendo assim, a relatoria respondeu ao 
questionamento formulado pelo consulente, nos seguintes termos: 1. para a caracterização da 
natureza técnica ou científica, para fins do art. 37, XVI, b, da Constituição da República, o cargo 
deve exigir formação em grau superior ou médio profissionalizante, cujas atribuições demandem 
conhecimentos específicos de determinada área do saber; 2. a aferição da subsunção do conceito 
de cargo técnico ou científico à situação fática somente é possível a partir da análise, no caso 
concreto, dos requisitos e das atribuições previstas na lei que tenha criado o cargo ou emprego 
público. O voto do relator foi aprovado, por maioria, ficando vencidos, quanto à fundamentação, 
os conselheiros Durval Ângelo e Sebastião Helvecio, que se manifestaram, em tese, no sentido de 
que os cargos de monitor infantil que possuam formação em nível médio, na modalidade normal, 
podem integrar a carreira do magistério, os caracterizando como cargos técnico científico. 
Processo 1098327, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 229, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.17 A existência do piso salarial para algumas categorias de servidores é compatível com a 
regra constitucional de preservação do poder aquisitivo estatal. O Tribunal Pleno, por 
unanimidade, fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que a existência 
de piso salarial para algumas categorias profissionais integrantes do quadro de servidores, ainda que 
definido por entidade federativa diversa, é compatível com a regra constitucional da revisão geral 
anual, que se aplica de forma isonômica aos subsídios e vencimentos dos agentes públicos 
integrantes da estrutura orgânica de Poder ou órgão constitucional. O consulente, chefe do Poder 
Executivo municipal, questionou se na revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais, 
para recomposição da perda salarial, consequência da inflação anual, seria possível incluir as classes 
de servidores com pisos salariais pré-definidos por outra esfera de governo. Conhecida a consulta, 
o relator, Cláudio Couto Terrão, destacou que a Constituição da República, no inciso X do art. 37, 
assegura aos servidores públicos a revisão geral anual da remuneração ou do subsídio, “sempre na 
mesma data e sem distinção de índices”, tratando-se de recomposição dos vencimentos em face da 
perda decorrente dos efeitos da inflação, não configurando aumento real. Nesse sentido, esta Corte, 
em sede de resposta à Consulta 858052, firmou entendimento no sentido de que a recomposição 
da remuneração em virtude da inflação deve utilizar o mesmo percentual e alcançar todas as 
categorias profissionais integrantes de uma estrutura orgânica. A generalidade do alcance da revisão 
anual, ou seja, sua aplicabilidade a todo o universo de servidores do quadro de pessoal de 
determinado Poder ou órgão constitucional, foi reafirmada no parecer emitido pelo Tribunal Pleno 
na Consulta 747843. Outrossim, a relatoria alteou que a definição de piso salarial não equivale ao 
enquadramento remuneratório por subsídios com a fixação da remuneração de uma categoria 
profissional em montante certo e determinado, mas ao estabelecimento de valor mínimo a ser pago 
a determinada categoria para uma jornada certa de trabalho, não havendo empecilho, portanto, a 
que se pague valores diferentes, desde que, obviamente, a remuneração seja maior que o piso. Desse 
modo, concluiu que a existência de piso salarial para algumas categorias de servidores é compatível 
com a regra constitucional de preservação do poder aquisitivo salarial, segundo a qual a revisão 
geral anual se aplica de forma isonômica aos subsídios e vencimentos de todos os agentes públicos 
integrantes da estrutura orgânica de Poder ou órgão constitucional. O voto do relator foi aprovado, 
por unanimidade. Processo 1098522, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 229, disponível 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200800002284&dt_publicacao=09/08/2010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37XVI
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098327
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37X
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/858052
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/747843
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098522
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em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L  

 

1.2.18 O pagamento do piso nacional do magistério e sua atualização anula estão excepcionadas 
na proibição de concessão de benefícios que impliquem aumento de despesa, nos termos 
da LC 173/2020. Trata-se de consulta apresentada por prefeito municipal, por meio da qual 
manifestou dúvida acerca da possibilidade, em vista das disposições da LC 173/2020, de se iniciar 
o pagamento do piso nacional do magistério assegurado pela Lei 11.738/2008 e, em caso positivo, 
se tal pagamento deve se restringir ao valor do teto ou se deve contemplar o “efeito cascata” 
decorrente do plano de carreira. Admitida a consulta, por unanimidade, o relator, conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, no mérito, destacou, que, de acordo com o caput do art. 3º da Lei 
11.738/2008, que regulamentou o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da 
educação básica, previsto no art. 60, III, a, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT, abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar os vencimentos das carreiras 
correspondentes para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, o valor fixado como piso na Lei 
passou a vigorar em 1º/1/2009, devendo ser atualizado anualmente, nos meses de janeiro, nos 
termos do art. 5º. Por outro lado, em face do contexto de emergência de saúde pública vivenciado 
desde março de 2020, foi então editada a LC 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), destinado a regulamentar as finanças 
públicas durante o período de pandemia. A relatoria salientou que, nos termos do art. 8º, I, in fine, 
da LC 173/2020, excepcionam-se da proibição as adequações de remuneração derivadas de 
determinação legal anterior à calamidade pública, que é justamente o que ocorre com o piso 
nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, cuja fixação e necessidade de 
atualização anual têm origem em previsão legal datada de 2008, conforme pareceres emitidos em 
consultas formuladas perante os Tribunais de Contas dos Municípios dos Estados de Goiás 
[Processo 08679/2020. Acórdão 00013/2020. Plenário. Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de 
Andrada Luna. Sessão de 25/11/2020] e da Bahia [Processo 00695e21. Parecer 00130-21. 
Assessoria Jurídica. Data: 22/1/2021]. Nessa contextura, o relator ressaltou que o pagamento do 
piso nacional do magistério e a sua atualização anual foram assegurados pela Lei 11.738/2008 e, 
por isso, estão excepcionados da proibição de concessão de benefícios que impliquem aumento de 
despesa, nos termos do art. 8º, I, in fine, da LC 173/2020, advertindo, todavia, que tal piso salarial 
corresponde ao vencimento inicial do profissional, como consta expressamente do §1º do seu art. 
2º, e não à remuneração global, entendimento que, aliás, foi confirmado em controle concentrado 
de constitucionalidade, por meio da ADI 4167. A relatoria destacou que a depender do plano de 
carreira instituído, a aplicação do piso ou a sua atualização sobre o vencimento básico inicial pode 
produzir outros efeitos na remuneração do servidor, por via reflexa, decorrentes do escalonamento 
da carreira e do cálculo de outras parcelas, como gratificações, adicionais, vantagens pessoais etc., 
o que caracterizaria o “efeito cascata”. Todavia, considerou que também nessa hipótese é aplicável 
a disposição inscrita no final do inciso I do art. 8º da LC 173/2020, que excepciona da proibição 
as concessões de benefícios que decorram de lei anterior à calamidade pública, no caso a lei que 
institui o plano de carreira, com suas progressões, promoções e vantagens remuneratórias, sempre 
respeitados os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Destacar, ainda, que tal exceção 
não alcança benefícios obtidos exclusivamente pela aquisição de tempo de serviço, a exemplo dos 
anuênios, trintênios, quinquênios, nos termos do inciso IX do art. 8º da LC 173/2020, para os 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art8
https://www.tcmgo.tc.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/31666f2b-9744-451c-bf15-b3a7287698a9/00572.PDF
https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/00695e21.odt.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art8
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2645108
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm#art8IX
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quais não pode ser contado o período aquisitivo compreendido entre a decretação da calamidade 
pública até 31/12/2021. Sendo assim, consignou que as repercussões remuneratórias da atualização 
do piso nacional dos profissionais do magistério da educação básica, quando previstas em plano de 
carreira instituído em lei anterior à situação de emergência de saúde pública, são perfeitamente 
compatíveis com as disposições da LC 173/2020, desde que observadas as normas de 
responsabilidade fiscal. À vista dessas considerações, o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, 
o voto do relator, restando fixado prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de 
que: 1. O pagamento do piso nacional do magistério e a sua atualização anual foram assegurados 
pela Lei 11.738/2008 e, por isso, estão excepcionados da proibição de concessão de benefícios que 
impliquem aumento de despesa, nos termos do art. 8º, I, in fine, da LC 173/2020. 2. Não há 
vedação na LC 173/2020 para o reconhecimento e o pagamento de benefícios previstos em lei 
anterior à situação de calamidade, cujos valores sejam impactados pela atualização do piso nacional 
dos profissionais do magistério, caso não decorram exclusivamente do decurso do tempo de 
serviço, devendo ser observadas as normas de responsabilidade fiscal. Processo 1098501, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 229, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.19 Processo de Homologação das Recomendações. Relatório de Auditoria. Quadro de 
Pessoal. Ausência de lei de criação de empregos públicos permanentes e de livre 
provimento e exoneração, bem como de funções e gratificações da instituição. 
Recomendação. Homologação. Expediente que visa dar atendimento ao disposto no art. 5°, 
inciso XLII, do Regimento Interno, incluído pela Resolução n° 73/2019. Constatou a equipe de 
fiscalização, com base nos esclarecimentos prestados pela entidade, que o Plano de Cargos de 
Fundação foi instituído em concordância com a Revisão do Plano de Cargos, Salários e Benefícios 
de Fundação, e que tem sua aprovação, bem como atualizações e alterações, de competência do 
Conselho Superior. Identificou-se também o pagamento de Gratificação Licitação e de Gratificação 
de Função GF1 - Chefe de Gabinete sem previsão legal. Com fulcro em diversos dispositivos das 
Constituições Federal e Estadual, salientou a equipe de auditoria que os cargos e empregos públicos 
devem ser criados por lei e que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou 
alterada por lei específica. Mencionou-se, ainda, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.041.210-RG/SP, com repercussão geral, referente 
à criação de cargos em comissão. Diante disso, afirmou-se, no relatório, que o estabelecimento do 
Quadro de Pessoal da Fundação (empregos públicos permanentes e de livre provimento e 
exoneração), bem como a criação das citadas gratificações, deveria ter ocorrido mediante lei, e não 
por atos infralegais. Os trabalhos de fiscalização objeto do presente relatório de auditoria 
resultaram na identificação de achado, consistente na inexistência de lei de criação de empregos 
públicos, funções e gratificações na Fundação, bem como na proposta de expedição de 
recomendação à entidade. A situação descrita poderia comportar, em tese, até mesmo a abertura 
de tomada de contas extraordinária, dada a gravidade da evidente ilegalidade dos achados 
apontados, com a imediata responsabilização dos gestores. Considerando, contudo, que a 
irregularidade remonta há vários exercícios anteriores, e que qualquer medida de cunho 
mandamental, caso imediatamente aplicada, poderia trazer graves prejuízos ao funcionamento da 
entidade, mostra-se mais razoável a adoção do presente procedimento, de expedição de 
recomendação para o saneamento das impropriedades, ressalvada a hipótese de que, em caso de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098501
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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comprovado desatendimento, sejam adotadas medidas sancionatórias contra os responsáveis, 
inclusive, com a apuração de eventual dano ao erário, em razão de pagamentos sem a necessária e 
indispensável previsão legal dos respectivos empregos e das respectivas verbas remuneratórias, 
além de sua parcial ou integral paralisação. Proposta, portanto, a homologação da referida 
recomendação pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, XLII e art. 267-A, §§ 2°, 3° e 4° do 
Regimento Interno. Processo nº 756020/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, 
disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Concurso Público. Enfermeiro. Cadastro de Reserva. Direito à informação. Contratação 
temporária. Descaracterização. Contratação decorrente da pandemia causada pelo vírus 
SARS-COV-2. Determinação judicial para contratação temporária. A contratação temporária 
de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro, em decorrência da pandemia 
causada pelo vírus Sars-CoV-2, e determinada por decisão judicial, não configura preterição ilegal 
e arbitrária nem enseja direito a provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em 
cadastro de reserva. A orientação da jurisprudência do STJ é no sentido de que a simples existência 
de contratação temporária não significa, por si só, a preterição a direito do aprovado em concurso 
público, e isso porque além de ter assento constitucional, ou seja, ser uma situação permitida pela 
lei maior do país, o que denota a sua regularidade intrínseca, a ilegalidade da contratação somente 
ocorrerá quando não observados os requisitos da lei de regência da respectiva unidade federativa. 
No caso analisado, o contexto da demanda revela, de uma lado, que a Administração Pública local 
agiu com bastante clareza ao arregimentar candidatos para um certame no qual não havia vagas 
disponíveis, fato que não é debelado, por outro lado, com a contratação temporária de terceiros 
decorrente da excepcionalidade da situação, ainda atual, da pandemia decorrente do vírus Sars-
CoV-2, causador da covid-19. Pesa considerar ainda que a contratação temporária questionada teve 
origem em demanda judicial ajuizada justamente com o escopo da necessidade temporária gerada 
pelo advento da pandemia. Isso corrobora ainda a inexistência de preterição ilegal, forte na 
jurisprudência desta Corte que assim compreende quando a nomeação decorre de determinação 
judicial. Normalmente os casos concretos avaliados referem-se à inobservância da ordem 
classificatória, mas como isso advém de decisão judicial então não haveria ilegalidade na prática 
administrativa, como no caso do AgInt no RMS 55.701/GO (Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 
Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). No presente caso, embora a situação fática seja 
distinta, a razão é a mesma, porque a Administração Pública local somente procedeu à contratação 
em virtude de ordem judicial, o que igualmente retira do fato a pecha da preterição ilegal. RMS 
65.757-RJ, Informativo de Jurisprudência nº 695, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.3.2 Análise da legalidade de ato de admissão de pessoal. Concurso público para provimento 
de cargo efetivo. Ausência de má-fé, fraude ou apuração de inconstitucionalidade 
flagrante. Processo que tramita na Corte de Contas há mais de 5 (cinco) anos, contados  
do seu protocolo. Inteligência do Tema 445 de Repercussão Geral no STF. Aplicação aos 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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atos de admissão. Registro tácito. Versaram os autos acerca da apreciação de ato de admissão 
para provimento de cargo efetivo. Verificou-se que, conforme indicado pelo Corpo Técnico, a 
documentação que compôs o referido processo foi autuada neste TCE em 18/03/2015, passando 
a compor um único processo com mais de 200 interessados, dentre os quais, a interessada, cujo ato 
de admissão encontrava-se pendente de registro, sendo que, apenas em 2020 o Tribunal 
desmembrara o feito em questão, a fim de que cada admissão viesse a ser analisada em separado. 
Nesse contexto, entendeu o Relator que, apesar do referido processo ter sido instaurado em 2020, 
por força do desmembramento do feito original, a documentação da parte interessada já tramitava 
nesta Corte desde 18/03/2015, portanto há mais de 5 (cinco) anos, entendendo, assim, que a 
nomeação, objeto do autos, haveria de ser registrada tacitamente, à luz do recente entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, exarado nos autos do Recurso Extraordinário nº 636.553/RS. 
Afirmou, ainda, o eminente Conselheiro-Substituto, Dr. Antônio Ed Souza Santana, em 
dissonância com o aduzido pelo MPC, que, conquanto a referida tese não tenha expressamente 
nominado as hipóteses de nomeação/admissão, seu enunciado também se aplicaria a tais atos, 
tendo em vista que ostentariam a mesma natureza jurídica dos atos de aposentadoria, reforma e 
pensão, pois que todos seriam atos complexos, de modo que a novel tese exarada pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede do Tema 445, aplicar-se-ia também aos atos de admissão, tendo em 
conta ainda a observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, os quais deveriam 
nortear a análise dos atos de pessoal para fins de registro. Nesse sentido, foram citados os seguintes 
precedentes do Plenário deste Tribunal de Contas, consubstanciados nas Decisões nº 2532/2020 
– TC (Processo nº 17143/2012 – TC); nº 2533/2020-TC (Processo nº 17140/2012 – TC); nº 
3255/2020-TC (Processo nº 18742/2013 – TC); nº 83/2021-TC (Processo nº 1106/2020 – TC) e 
nº 84/2021-TC (Processo nº 1467/2020 – TC). Consignou-se, também, que, embora a instrução 
não tenha reunido elementos suficientes para que fosse possível concluir-se sobre o cumprimento 
ou não de todos os requisitos da Resolução n° 008/2012-TC, foi verificado que a admissão se deu 
em cargo criado por lei, tendo sido precedida de aprovação em concurso público, nos termos do 
art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem assim não teriam sido apurados indícios de má-fé 
ou fraude nos autos que formalizaram o referido ato, tampouco, indícios de flagrante 
inconstitucionalidade. Desse modo, entendeu o Relator que, estando os autos tramitando neste 
TCE/RN há mais de cinco anos (sem que tenha sido proferida decisão e sem a presença de 
flagrante inconstitucionalidade) e diante do atual posicionamento do STF (RE nº 636.553/RS), 
outra solução não caberia senão a de registrar tacitamente a nomeação da parte interessada, em 
consonância com o sugerido pelo Corpo Técnico da DAP, Proposta de Voto que foi acolhida, 
integralmente, pelo Pleno da Corte, que julgou, à unanimidade, pelo registro tácito do ato de 
admissão em questão, com o consequente arquivamento dos autos. Processo nº 002206 /2020, 
Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 02/21, disponível em: 
Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.3.3 Denúncia. Promoção vertical de servidores após expedição de termos de alerta. Lei 
Municipal publicada em momento anterior à superação do limite prudencial. Exceção 
prevista no art. 22 da LRF. Enquadramento que considerou a similitude das funções 
desempenhadas, promovido por disposição legal, não violando o princípio do concurso 
público. Por meio de processo de Denúncia, o TCE analisou o enquadramento de ocupantes do 
cargo de professor, portadores do curso de graduação superior em licenciatura plena, no cargo de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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Professor Nível II, concluindo que as transformações encontram-se em consonância com o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.335/SC4, no sentido de que o aproveitamento dos ocupantes de cargos 
extintos em novos cargos criados, excepcionalmente, e somente em razão da similitude das funções 
desempenhadas, não viola o principio do concurso público. Outrossim, restou afastada qualquer 
tipo de irregularidade vinculada à LRF, haja vista que a promulgação e publicação da lei municipal 
ocorreu em momento anterior à expedição dos Termos de Alerta, encontrando guarida na exceção 
prevista no inciso I, do parágrafo único, do artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que seja, 
possibilidade de concessão de reajuste a servidor público, por determinação legal, quando a Lei 
Municipal que contemple algum tipo de majoração tenha sido aprovada antes do Poder ou órgão 
se encontrar acima do respectivo limite. De todo modo, considerando que não foi possível analisar 
a situação funcional de cada um dos servidores ocupantes dos cargos de professor, a fim de que 
fosse verificado o cumprimento dos requisitos para o enquadramento de acordo com as 
disposições da legislação local, o Tribunal manteve-se vigilante e determinou que se acostassem os 
respectivos processos administrativos e documentações comprobatórias, sob pena de 
responsabilização. Processo n. 16443.2015-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 
02/21, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.3.4 Admissão de Pessoal. Deficiência de qualificação de membros da banca examinadora nas 
diversas áreas do certame. Empresa contratada mediante processo licitatório, técnica e 
preço, em tese, com expertise nas áreas de conhecimento exigidas. Ausência de 
apontamentos de elementos concretos que demonstrem deficiência das provas realizadas. 
Efetivo exercício das atribuições de cargos por lapso considerável de tempo. Princípios da 
boa-fé e segurança jurídica. Registro, com determinações.  Trata-se de processo de admissão 
de pessoal por meio de Concurso Público realizado pelo Município, regulamentado pelo Edital n.º 
001/2018, objetivando o suprimento de vagas para os cargos de Educador Infantil, Farmacêutico, 
Fonoaudiólogo, Médico (Clínico Geral, Ginecologista/Obstetra e Pediatra), Procurador Jurídico, 
Professor, Psicólogo, Técnico Agrícola, Técnico em Saúde Bucal, Encanador, Jardineiro, Operador 
de Máquinas, Operário, Pedreiro, Telefonista e Zeladora. No mérito, identifica-se que, após o 
acompanhamento das diversas fases do processo de admissão pela Coordenadoria de 
Acompanhamento de Atos de Gestão e opinativo conclusivo pela legalidade do registro das 
admissões, foi suscitada pelo Ministério Público de Contas a deficiência de composição técnica da 
Comissão responsável pela realização das provas do concurso, já que possuem formação em 
Pedagogia, Direito e Administração, o que não contemplaria todos os cargos de nível superior 
oferecidos no Concurso. Diante disso, manifestam-se pela negativa de registro das admissões dos 
interessados nos cargos de Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Psicólogo, Técnico 
Agrícola, Técnico de Saúde Bucal e pelo registro dos demais cargos. Diversamente dos 
posicionamentos da Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, 
entende-se que a ausência de comprovação de qualificação dos membros da Comissão 
Examinadora do Certame, em todas as áreas de conhecimento, deve ser ponderada com os demais 
elementos constantes nos autos, o que leva à conclusão do registro dos atos em exame. Nota-se 
que o certame não foi conduzido, exclusivamente, pelo Município, pois este contou com a 
participação de uma empresa realizadora do certame, empresa contratada mediante licitação, 
técnica e preço, que demonstrou, em princípio, possuir know how em diversas áreas de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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conhecimento e modalidades de seleções, desde testes seletivos e concursos públicos, a residências 
médicas, entre outros. Em pesquisa ao endereço eletrônico da empresa, em seu próprio Portal na 
Internet , a referida empresa afirma possuir uma equipe multidisciplinar, com experiências em 
várias áreas do conhecimento. Nessas condições, pode-se presumir que, inobstante a Comissão de 
Concurso tivesse deficiências em algumas áreas de conhecimento, notadamente naquelas ligadas à 
saúde, o que pode ser até mesmo explicado pela necessidade do próprio concurso, a empresa 
contratada para a elaboração das provas pode ter suprido essa falha, o que corrobora a conclusão 
de que não se pode afastar a idoneidade dessa avaliação, à míngua de uma maior aprofundamento 
probatório. Soma-se a isso o fato de que os servidores, em sua maioria da área de saúde, foram 
nomeados em 2018 e, portanto, desde então, vêm desempenhando suas atividades, o que induz a 
presunção de exercício regular e ordinário dos seus cargos, bem como, em favor dos admitidos, 
pondera-se os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade. Desse modo, valendo-
se das premissas insculpidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial nos 
arts. 20 e 21, resguardando os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade, sendo 
inconteste o dano inverso que a exoneração de servidores públicos, em sua maioria, na área de 
saúde do Município, tem por razoável conceder o registro das admissões e converter a referida 
falha em expedição de determinação ao referido ente, para que em futuros certames efetivamente 
verifique a qualificação técnica da empresa a ser contratada, em especial a fim de constatar 
expressamente se a mesma possui contratos com profissionais tecnicamente habilitados para 
elaboração e correção das provas, nos termos da Instrução Normativa n.º 142/2018. Processo nº 
766192/17, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim Informativo 
de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Responsabilidade. Débito. Culpa. Requisito. Dolo. Lei de Introdução às Normas de Direito 

Brasileiro. O dever de indenizar os prejuízos ao erário permanece sujeito à comprovação de dolo 

ou culpa, sem qualquer gradação, como é de praxe no âmbito da responsabilidade aquiliana, inclusive 

para fins do direito de regresso (art. 37, § 6º, da Constituição Federal). As alterações promovidas na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) pela Lei 13.655/2018, em especial a 

inclusão do art. 28, não provocaram modificação nos requisitos necessários para a responsabilidade 

financeira por débito. Acórdão nº 5850/2021, Boletim Jurisprudencial do TCU nº 351, disponível 

em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.2 Responsabilidade. Convênio. Execução financeira. Evento. Receita. Prestação de contas. 

Nexo causalidade. Os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou 

com a venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos em razão de projetos beneficiados com 

recursos de convênios devem ser revertidos para a consecução do objeto conveniado ou recolhidos 

ao erário e, adicionalmente, integrar a prestação de contas do ajuste. A ausência de prestação de 

contas dessas receitas quebra o nexo de causalidade entre os recursos federais e aqueles necessários 

para o custeio do objeto, acarretando débito no valor total dos recursos transferidos. Acórdão nº 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13655.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5924/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 

Portal TCU 

 

1.4.3 Contabilidade. Registro contábeis. Divergências. Saldo ajustado de contas contábeis e saldo 

ajustado de banco. Compete ao gestor municipal responsável, juntamente com o setor contábil, 

efetuar o controle e o registro fidedigno das demonstrações contábeis na elaboração da contabilidade 

do município, de maneira a evitar divergências entre o saldo ajustado de contas contábeis e o saldo 

ajustado de banco. Havendo divergências ou alterações, deverão ser respaldadas por documentos 

que as justifiquem, a fim de que possíveis inconsistências não comprometam o plano de trabalho 

aprovado e os limites financeiros para a sua execução. 2. A transparência e a veracidade das 

demonstrações contábeis são elementos indispensáveis para uma Administração eficiente e proba, 

haja vista que elas permitem o acompanhamento da execução orçamentária, o levantamento dos 

balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros, bem como a 

verificação dos créditos adicionais autorizados. Processo 16.716-9/2018, Boletim de Jurisprudência 

do TCEMT nº 71, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

1.4.4 Contabilidade. Resultado orçamentário deficitário. Contingenciamento de despesas e da 

movimentação financeira. A fim de se evitar que o resultado orçamentário se apresente deficitário 

ao final do exercício financeiro, é imprescindível que o chefe do Poder Executivo, nos termos da 

LRF, segundo o princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do art. 1º), promova o acompanhamento 

do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (art. 53, inciso III), comparando as receitas 

realizadas com as previstas para o período, adotando, se necessário, em caso de aquelas apresentarem 

baixa efetividade, especialmente as de transferências correntes, o contingenciamento das despesas e 

da movimentação financeira (art. 9º, caput). Processo nº 16.675-8/2018, Boletim de Jurisprudência 

do TCEMT nº 71, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

1.4.5 Convênio. Instrumentos Congêneres. Parceria. Termo de fomento. Acompanhamento e 

fiscalização. Designação de servidor. A gestão municipal deve designar, na forma legal, servidor 

responsável para acompanhar e fiscalizar cada termo de fomento firmado. 2. O responsável pela 

fiscalização e acompanhamento da execução do objeto de termo de fomento não é a controladoria 

municipal, mas, sim, o agente público designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, 

responsável pela gestão da parceria celebrada, com poderes de controle e fiscalização, conforme art. 

2º, VI, da Lei 13.019/2014. 3. As atividades de controladoria não se confundem e nem se vinculam 

às atividades de fiscalização de termo de fomento. Processo nº 14.067-8/2019, Boletim de 

Jurisprudência do TCEMT nº 71, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

1.4.6 Patrimônio. Câmara Municipal. Utilização de sala por particulares. Instrumento jurídico. 

Requisitos. A utilização, pelos particulares, de sala no edifício da câmara municipal pressupõe algum 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
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ato de formalização, ou instrumento jurídico do consentimento pela Administração, especialmente 

nos casos em que esse uso se dará de maneira privativa por determinada pessoa ou pela coletividade, 

pois, a utilização de bens públicos por particulares, seja qual for a forma jurídica adotada, deverá 

sempre obedecer a uma formalidade mínima e se materializar em um instrumento que lhe confira 

existência e validade perante o ordenamento jurídico. 2. Para que a câmara municipal defina qual 

instrumento jurídico utilizará para permitir o uso de salas em seu edifício, deve proceder aos estudos 

necessários acerca dos custos relacionados, da qualidade lucrativa ou não da entidade beneficiária, 

dentre outros fatores, para então entender pela viabilidade da cessão gratuita ou onerosa da utilização 

do bem. 3. O uso privativo de bens públicos deve observar os seguintes requisitos: a) compatibilidade 

com o interesse público; b) consentimento da Administração; c) cumprimento das condições fixadas 

pelo ordenamento e pela Administração; d) remuneração, ressalvados os casos excepcionais de uso 

gratuito; e e) precariedade, que pode variar de intensidade, com a possibilidade de cessar o uso 

privativo por vontade unilateral da Administração. Processo nº 16.634-0/2019, Boletim de 

Jurisprudência do TCEMT nº 71, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

1.4.7 Responsabilidade. Julgamento de Contas. Prescrição. Sanção. O reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do TCU atinge apenas as sanções previstas na Lei 8.443/1992, não 

constituindo impedimento para que as contas sejam julgadas irregulares. Acórdão nº 899/21, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

1.4.8 COVID-19. Decreto Estadual. Isolamento Social. Competência Concorrente. Cooperação. 

Trata-se de fiscalização, na modalidade acompanhamento, do poder de polícia administrativa dos 

municípios capixabas na tomada de medidas de combate à pandemia da Covid-19 com base no 

Decreto Estadual nº 4838-R, de 17 de março de 2021, que estabeleceu medidas extraordinárias de 

restrição à circulação de pessoas e de suspensão de atividades em todo o território do estado. A área 

técnica desta Corte, por meio do Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de 

Políticas Públicas Saúde - NSAÚDE, propôs concessão de medida cautelar, a fim de que 

determinados municípios adotassem medidas em consonância com o referido decreto, visando evitar 

maior contaminação e propagação do vírus causador da Covid-19, sob pena de cominação de multa 

diária em caso de descumprimento. Segundo o relator, assiste razão à área técnica em fundamentar 

suas justificativas, no sentido de que o “Decreto atribuiu aos municípios a sua implementação, com 

o apoio do Estado (art.1º, § 4º1 ), deixando preservado expressamente a autonomia dos Municípios 

para a adoção, de forma supletiva, de outras medidas qualificadas, isto é, mais restritivas que as nele 

previstas (art. 3º2 ), convergindo para a finalidade da norma. Deixa claro, com isso, que um ente 

municipal, apesar de dotado de autonomia dentro de sua esfera de competência, não pode adotar 

medidas que mitiguem ou contrariem as medidas sanitárias adotadas pelo Estado”. O relator 

acrescentou que “as restrições impostas no âmbito estadual, nos termos do referido Decreto, têm 

por base estudos científicos de profissionais da saúde que devem ser observadas com seriedade por 

todos os Chefes do Poder Executivo, em todos as esferas, para que em esforço conjunto possa 

garantir a população o direito basilar e fundamental à saúde e à vida, sendo estes os prelúdios aos 

https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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demais direitos”. Assim, concordou com o entendimento técnico no sentido de que eventual 

alegação de autonomia dos municípios não pode servir de justificativa para descumprir da norma 

estadual, e assim, flexibilizar as medidas restritivas nele previstas, restando evidenciado que a falta de 

um esforço conjunto dos entes federativos, por meio de seus gestores, por certo fragilizará o 

combate a pandemia. Ante o exposto, votou por deferir a medida cautelar pleiteada, determinado 

aos municípios diversas medidas objetivando a efetividade do Decreto Estadual 4838-R, sob pena 

de multa diária. O Plenário, à unanimidade, acompanhou o voto do relator. Decisão TC nº 676/2021, 

Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 111, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-

content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf 

 

1.4.9 Pedido de Reconsideração. Omissão quanto ao envio de dados ao SIAP-DP. Conversão da 

omissão em atraso. O atraso injustificado no envio dos dados ao Tribunal é fato de 

constatação objetiva que impõe a responsabilização do gestor, independente da existência 

de má-fé ou dolo, diante da manifesta caracterização de descumprimento à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

Conhecimento e provimento parcial do recurso. Redução do valor da multa para o 

correspondente a 2,5% do limite previsto no art. 323, II, “f” do RITCE/RN, para cada 

relatório atrasado. O Pleno apreciou Pedido de Reconsideração em face do Acórdão proferido pela 

Primeira Câmara do Tribunal, que julgou pela irregularidade da matéria, além de aplicação de multa 

ao responsável em virtude da constatação de inadimplência no envio de informações no SIAI-DP, 

durante o período compreendido entre janeiro de 2013 a junho de 2014. O Douto Relator assentou 

que a ausência de má-fé ou dolo do agente público não poderia servir de justificativa para eximi-lo 

de responsabilidade e isentá-lo das penalidades decorrentes da prática de atos com infração à norma 

legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

Frisou-se que o atraso injustificado no envio dos dados seria fato de constatação objetiva, que 

impunha a responsabilização do gestor, independentemente da existência de má-fé ou dolo, diante 

da manifesta caracterização de descumprimento do dever legal. Contudo, a remessa intempestiva 

dos dados não deveria ensejar a aplicação de sanção idêntica ao inadimplemento no envio das 

informações, haja vista a menor gravidade daquela situação, razão pela qual foi reconhecido que a 

penalidade aplicada ao gestor responsável, no âmbito do Acórdão impugnado, teria sido exorbitante. 

Ao final, o recurso foi acolhido, no ponto, para reduzir o valor da multa aplicada, a fim de que o 

montante a ser arbitrado ao responsável correspondesse a 2,5% do limite previsto no art. 323, II, 

“f”, do RITCE/RN, para cada relatório atrasado, fazendo a ressalva apenas quanto ao valor máximo 

fixado, para que se considerasse a atualização monetária fixada pela Portaria nº 09/2021-GP/TC. 

Foi reforçado que tal critério de fixação da multa vem sendo adotado por ambas as Câmaras de 

Contas, conforme se verifica do julgamento dos processos nº 2312/2018, 14458/2017, 13854/2015, 

8060/2017 e 14106/2014. O Colegiado decidiu, à unanimidade, julgar pela reforma parcial do 

Acórdão impugnado, exclusivamente para reduzir a multa aplicada ao gestor responsável, em razão 

do atraso na remessa dos dados relativos ao período de janeiro de 2013 a junho de 2014 do SIAI-

DP, no valor correspondente a 2,5% do valor atualizado do limite estabelecido no art. 323, II, “f”, 

da Resolução nº 009/2012 – TCE. Processo nº 12237/2014, Informativo de Jurisprudência do TCE 

RN nº 2/21, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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1.4.10 Irregularidade. FUNDEB. Responsabilidade do Gestor Municipal. Matéria que integra a 

competência do TCE. Analisando Representação formulada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 

identificou ter havido irregularidades quanto à gestão e aplicação de recursos do FUNDEB por parte 

de Prefeitura, nos exercícios de 2009 e 2010. Identificando a competência desta Corte para julgar as 

contas relacionadas aos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ressaltou-se que a 

matéria não integrou o objeto do julgamento do RE nº 848.826 pelo STF, na exata medida em que 

foi enfocada a verificação de irregularidades da utilização de recursos oriundos do FUNDEB, 

acusações que não dizem respeito à atuação do chefe do poder executivo como ordenador de 

despesa. Por essa razão, foi reafirmada a inalterabilidade da competência do TCE quanto ao controle 

dos recursos destinados ao FUNDEB, bem como em casos em que sequer há julgamento de contas 

do Prefeito enquanto ordenador de despesas, mas tão somente análise do cumprimento de requisitos 

formais estabelecidos em leis e regulamentos. Processo nº 012768/2010-TC, Informativo de 

Jurisprudência do TCERN nº 2/2021, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.4.11 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal. Exercício de 

2016. Sonegação de documentos e informações. Ausência da documentação necessária à 

verificação das alterações orçamentárias. Impossibilidade de apuração do cumprimento do 

art. 42 da LRF. Violação ao princípio orçamentário da exclusividade. Parecer prévio 

desfavorável à aprovação das contas. Expedição de Recomendação. Cientificação do 

CRC/RN sobre os procedimentos adotados pelo contador responsável. Instauração de 

processo autônomo de apuração de responsabilidade. Versaram os autos sobre as Contas 

Anuais do Chefe do Poder Executivo do ente jurisdicionado, atinentes ao exercício financeiro de 

2016, de responsabilidade do então Prefeito Municipal. Em análise da Diretoria de Administração 

Municipal- DAM, sugeriuse a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas, em 

razão das seguintes irregularidades: “não remessa ou remessa incompleta de alguns documentos e 

informações exigidos pelos arts. 4° e 5° da Resolução nº 012/2016-TCE; a Lei Orçamentária Anual 

contém dispositivo estranho à fixação da despesa e à estimativa da receita; ausência de envio das 

cópias das leis/decretos relativos às aberturas de créditos adicionais; não apresentou todas as 

DCASP, como estabelecido no MCASP (6ª edição); o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 

e dos Restos a Pagar apresenta inconsistência que impede a verificação do cumprimento do disposto 

no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Nessa toada, o Corpo Técnico ainda sugeriu a 

expedição de Recomendação, a abertura de processo autônomo de apuração de responsabilidade e 

a representação ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

CRC/RN, em face do contador responsável. Analisando as irregularidades apontadas pelo Corpo 

Técnico, entendeu o ilustre Relator o seguinte: 1) Quanto à sonegação de documentos e de 

informações, identificou-se que as contas da Prefeitura Municipal, referentes ao exercício de 2016, 

foram elaboradas em desacordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/64 e arts. 4° e 5° da Resolução nº 

12/2016- TCE, em razão da ausência ou inconsistência dos seguintes documentos: a. Balanço 

Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64); b. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei 

Federal nº. 4.320/64); c. Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64); d. 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64); e. 

Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64); f. Demonstração das 

Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64); g. Demonstração dos Fluxos de 

Caixa (Anexo 18); h. Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e 

Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, 

número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da 

realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução (item 

24); i. Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas 

mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem 

movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de 

saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução (item 

25); j. Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma 

detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução (item 26); k. Certidão 

da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e 

resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de 

promulgação e de publicação (item 28); l. Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos 

adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial (item 

30); m. Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB (item 32); n. Demonstrativo de 

recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente 

preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Poder Executivo (item 40); e o. Demonstrativo de recolhimento 

das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente 

ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, 

englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta 

e indireta do Poder Executivo (item 41).No ponto, assinalou o Conselheiro Relator que, filiando-se 

ao posicionamento da DAM, a sonegação de documentos deveria ser valorada como de elevado grau 

de gravosidade, contribuindo para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas; 

2) Quanto às alterações orçamentárias, entendeu o Relator que, nos termos do artigo 10, §1º, inciso 

XII, da Resolução nº 04/2013-TCE, as contas anuais prestadas pelo Prefeito deveriam ser 

compostas, dentre outros documentos, pelo Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, 

acompanhado de cópias de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais e a reajuste 

salarial. Nesse pórtico, alertando o Corpo Técnico que as cópias das leis e dos decretos relativos à 

abertura de créditos adicionais não constavam na prestação de contas da Prefeitura Municipal, do 

exercício de 2016, entendeu o Relator que, não apresentados os documentos necessários à análise da 

legalidade das alterações orçamentárias, a conduta omissiva afigurar-se-ia grave, devendo ser 

considerada para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas; 3) Quanto à 

Impossibilidade de apuração do cumprimento do art. 42 da LRF. Para o eminente Relator, segundo 

o Manual de Auditoria do TCE/RN, o descumprimento do artigo 42 da LRF seria conduta 

classificada como “gravíssima” e, assim, se não foram apresentados os elementos necessários à 

verificação dessa questão, a limitação de auditoria afigurar-se-ia igualmente gravosa, devendo ensejar 

a propositura de desaprovação das contas; 4) Quanto ao princípio orçamentário da exclusividade, 
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asseverou-se que o Corpo Técnico teria identificado que o artigo 4º, III, da LOA do município 

jurisdicionado, feriria o principio da exclusividade ao autorizar o Poder Executivo a “fazer o 

remanejamento de dotações, dentro da mesma Unidade Orçamentária”. Nesse passo, a violação de 

tal princípio deveria impactar na emissão do Parecer Prévio sobre às respectivas contas. Assim, 

acordaram os Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator, e, em 

consonância com o posicionamento do Corpo Técnico, julgar: a) pela emissão de Parecer Prévio 

desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal jurisdicionada, relativas ao exercício de 

2016; b) por Recomendar ao atual Chefe do Poder Executivo que adotasse as medidas necessárias à 

melhoria da qualidade das informações contábeis; c) por cientificar o Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Norte acerca dos procedimentos adotados pelo contador 

responsável; d) com fulcro no art. 61 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, em razão das 

irregularidades verificadas, para que, após o trânsito em julgado da decisão, fossem tomadas as 

seguintes medidas: d.1) instauração de processo autônomo de apuração de responsabilidade, a ser 

providenciado pela Diretoria de Administração Municipal; d.2) nos termos dos arts. 4º e 5º da 

Resolução nº 31/2016-TC, a intimação da Câmara Municipal para julgamento das contas de governo, 

ressaltando que deveria ser informado o resultado ao TCE/RN no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da publicação do ato decisório final. Processo nº 002024/2020 – TC, Informativo de Jurisprudência 

do TCERN nº 2/21, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

1.4.12 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Omissão do dever de prestar contas. Ação 

judicial. Ministério Público. Representação. O ingresso com representação perante o Ministério 

Público ou a propositura de ação judicial contra o prefeito antecessor, como medidas legais visando 

ao resguardo do patrimônio público (Súmula TCU 230), não afasta a responsabilidade do prefeito 

sucessor pela omissão no dever de prestar contas quando constatado que este dispunha de meios 

necessários para tal. Acórdão nº 7264/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.13 Débito. Dano ao Erário. Administração Municipal. Recolhimento do Débito. Pertencendo o 

débito apurado aos cofres públicos municipais, é legítimo à Fazenda Pública Municipal disciplinar, 

com fundamento em legislação local, o modo como procederá ao recebimento dos valores devidos. 

Entretanto, permanece em aberto o julgamento da prestação de contas, que apenas poderá receber 

decisão definitiva pela regularidade das contas caso haja o integral recolhimento do débito, a ser 

comprovado nos autos. Processo nº 212.368-3/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, 

disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.4.14 Tomada de Contas. Empresas Privadas. Dano ao Erário. Responsabilização Solidária. As 

empresas privadas, em regra, detêm o conhecimento das práticas usualmente aplicadas no mercado 

e, bem por isso, ao identificarem qualquer tipo de equívoco por parte da Administração Pública, 

devem proceder à impugnação do ato, de modo a garantir a legalidade da contratação. Uma vez 

celebrado o contrato, a manifestação voluntária do particular passa a integrar a da Administração 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A230/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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Pública, de forma que aquele também deve responder solidariamente por eventual dano ao erário. 

Processo nº 235.796-9/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.4.15 Ausência de Dano ao Erário. Infração. Irregularidade Grave. A competência desta Corte de 

Contas não se restringe a perquirir eventual dano ao erário, mas também a identificar irregularidades 

que, embora não causem dano ao erário, consistam em grave infração à norma legal ou regulamentar 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, na forma do art. 63, inciso 

II, da LC 63/90. Processo nº 204.179-0/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, 

disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.4.16 É possível a utilização da modalidade de pagamento instantâneo PIX no âmbito da 

Administração Pública, desde que observadas todas as normas legais e contábeis 

tradicionalmente aplicáveis às movimentações bancárias. Trata-se de consulta formulada por 

chefe de Poder Legislativo Municipal, por meio da qual questionou acerca da possibilidade de 

utilização de Pix, modalidade de pagamento instantâneo do Banco Central, para a movimentação de 

recursos da Câmara Municipal, inclusive pagamento de fornecedores e servidores. A consulta foi 

conhecida, por unanimidade. No mérito, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, de início, 

esclareceu que o Pix é um meio de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil, colocado em 

operação no ano de 2020, para a transferência de recursos entre contas bancárias, da mesma 

instituição ou de instituições diferentes, a partir de uma chave previamente cadastrada pelo usuário, 

distinguindo-se de outros modelos tradicionais de transferência, como DOC, TED, boleto, etc., por 

questões operacionais, como a desnecessidade de informar conta, agência e outros dados, a 

disponibilidade em qualquer horário e dia da semana, bem como a possibilidade de realização de 

pagamentos com a leitura de QR Code ou a dispensa do uso de máquinas. Destacou, ademais, que 

não há diferença substancial quanto ao aspecto dos ingressos e das saídas da conta bancária, estando 

mantidas a identificação do pagador e do recebedor, podendo importar, eventualmente, redução dos 

custos de operação em relação a outros mecanismos de transferência, sem perda da segurança. Trata-

se, portanto, de mais uma forma, ao lado de várias outras alternativas, de realização de transações 

bancárias via internet, cujas características não refletem qualquer incompatibilidade com as 

peculiaridades e com os controles próprios da Administração Pública. A relatoria salientou, ainda, 

que, no parecer emitido na Consulta 661206, esta Corte reconheceu a validade das transações 

eletrônicas no âmbito da Administração. Destacou, ademais, que há instituições financeiras que já 

dispõem de serviços vinculados ao Pix especificamente direcionados ao setor público, como o 

recebimento de tributos, o pagamento de fornecedores, de salários e de benefícios, citando que, na 

esfera federal, o PagTesouro – plataforma de pagamento digital do Tesouro Nacional – já aceita o 

recolhimento de taxas, aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos, multas, entre outros, 

por meio de Pix. Diante dessas considerações, o relator asseverou ser possível a utilização da 

modalidade de pagamento instantâneo Pix no âmbito da Administração Pública, seja na condição de 

pagadora ou de recebedora, desde que observadas todas as normas legais e contábeis 

tradicionalmente aplicáveis às movimentações bancárias. O voto do relator foi aprovado, por 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/661206
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unanimidade. Processo 1098452, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 229, disponível em: 

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

 

1.4.17 Prestação de Contas de Câmara Municipal. Impacto de irregularidades constatadas em sede 

de Tomada de Contas Extraordinária. Dano ao Erário. Graves irregularidades em contratos 

de publicidade e propaganda que afetam o exercício em análise. Valor correspondente a 

aproximadamente metade das despesas destinadas a serviços de terceiros no exercício 

financeiro. Pela irregularidade das contas. Contabilização equivocada das despesas com 

terceirização de pessoal referentes à substituição de servidores públicos. Pela aposição de 

ressalva. Como relatado, a Coordenadoria de Gestão Municipal, por meio da Informação nº 709/13, 

apontou a existência do Contrato nº 20/2008, vigente no exercício de 2010, referente à terceirização 

de mão de obra para a prestação de diversos serviços, dentre os quais o de "Auxiliar de Serviços 

Gerais", o que implicaria a substituição de servidores públicos por corresponder ao cargo efetivo de 

"Auxiliar de Serviços", constante no plano de cargos da Câmara Municipal de Curitiba, 

caracterizando terceirização indevida. Informou que, embora as despesas do contrato tenham sido 

integralmente classificadas como "Outras Despesas Correntes" (não sendo computadas, portanto, 

no índice de despesas de pessoal de 31/12/2010), os dados disponíveis no Sistema SIM-AM não 

permitem segregar os gastos correspondentes exclusivamente aos serviços de "Auxiliar de Serviços 

Gerais", a fim de determinar o montante das despesas com contabilização inadequada, em 

contrariedade ao § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000. Esclareceu, contudo, que 

mesmo se as despesas com o mencionado contrato fossem integralmente consideradas na apuração 

do índice de pessoal, o percentual continuaria bem abaixo dos limites definidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Em sua derradeira manifestação, contida na Instrução nº 3843/20, a 

unidade técnica observou que o contrato em questão previu o fornecimento de copeiras, garçons, 

garagistas, auxiliar de serviços gerais, recepcionistas e um supervisor para fins de acompanhamento 

e fiscalização dos serviços, de modo que apenas parte da despesa, em tese, demandaria contabilização 

como "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização", mas sem ser 

possível apontar o valor correspondente. Diante disso, após ponderar que apenas uma das funções 

fornecidas possuía a mesma nomenclatura de cargo efetivo previsto no quadro do Poder Legislativo, 

sem prova de que as atribuições exercidas eram correspondentes e ausente a respectiva proporção 

dos valores pagos, e considerando, também, o longo transcurso temporal, que traz dificuldades para 

a produção de provas (visto que a intimação do interessado para responder sobre esses fatos ocorreu 

apenas em 07/03/2018, conforme peça 42), opinou pela ressalva do ponto, sem requerer a aplicação 

de sanções. Tendo em vista que a defesa apresentada pelo gestor na peça 44 não abordou o presente 

tópico, não resta alternativa senão acompanhar as manifestações uniformes da Coordenadoria de 

Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas pela ressalva da contabilização equivocada das 

despesas com terceirização de pessoal relativas ao serviço de "Auxiliar de Serviços Gerais", em 

contrariedade ao § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000, sem aplicação de sanções. 

Processo nº 169970/11 , Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim 

Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098452
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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2 Direito Constitucional  

 

2.1 Bloqueio judicial de verbas públicas e empresa prestadora de serviço público essencial 
prestado em regime não concorrencial. “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de 
estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo 
primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas 
trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade 
orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da 
eficiência da administração pública (art. 37, ‘caput’, da CF”. São inconstitucionais atos de constrição 
do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial prestado em regime não 
concorrencial e sem finalidade lucrativa. O bloqueio e a penhora dos recursos dessas empresas 
violam o sistema constitucional de precatórios (1) e os princípios da legalidade orçamentária, da 
separação dos Poderes e da eficiência administrativa. A Constituição veda a transposição, o 
remanejamento ou a transferência de recursos de uma programação para outra ou de um órgão para 
outro, sem prévia autorização legislativa. Trata-se de balizas constitucionais para alocação e utilização 
de recursos públicos. Por isso, o uso de verbas já alocadas para a execução de finalidades diversas, 
como a solvência de dívidas trabalhistas, não observa as normas constitucionais concernentes à 
legalidade orçamentária (CF, art. 167, VI). Ademais, o princípio da legalidade orçamentária está 
estreitamente vinculado ao princípio da separação dos Poderes (arts. 2º e 60, § 4°, III, da CF). A 
exigência de lei para a modificação da destinação orçamentária de recursos públicos tem por 
finalidade resguardar o planejamento chancelado pelos Poderes Executivo e Legislativo no momento 
de aprovação da lei orçamentária anual. É nessa ocasião que se definem as prioridades de atuação da 
Administração, isto é, que se apontam as políticas e os serviços públicos que deverão ser 
implementados ou aprimorados no exercício financeiro respectivo. A ordem constitucional rechaça 
a interferência do Judiciário na organização orçamentária dos projetos da Administração Pública, 
salvo, excepcionalmente, como fiscalizador. Entende-se, por fim, que, no caso, os atos jurisdicionais 
impugnados, ao bloquearem verbas orçamentárias para o pagamento de indenizações trabalhistas, 
atuaram como obstáculos ao exercício eficiente da gestão pública, subvertendo o planejamento e a 
ordem de prioridades na execução de projetos sociais do Poder Executivo local, o que caracteriza 
desrespeito ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF). Com base 
nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em arguição de 
descumprimento de preceito fundamental para (i) suspender decisões judiciais nas quais se 
promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro; (ii) determinar a 
sujeição da empresa estatal ao regime constitucional de precatórios; e (iii) determinar a imediata 
devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos — e ainda em poder do Judiciário, para as 
respectivas contas de que foram retiradas. ADPF nº 588/PB, Informativo do STF nº 1014, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1014.pdf 

 

2.2 Constituição estadual: intervenção em municípios e taxatividade do art. 35 da CF. É 
inconstitucional lei municipal que estabeleça limitações à instalação de sistemas transmissores de 
telecomunicações por afronta à competência privativa da União para legislar sobre 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1014.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1014.pdf
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telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI (1), e 22, IV (2), da Constituição Federal (CF). Isso 
porque, no conceito de telecomunicação, conforme art. 60 da Lei 9.472/1997 (3), estão incluídos os 
equipamentos e os meios necessários para transmissão dos sinais eletromagnéticos, tais como as 
antenas de telefonia celular. Ademais, a competência atribuída aos municípios em matéria de defesa 
e proteção da saúde não pode se sobrepor ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação 
de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras uniformes, em todo o território 
nacional, com a finalidade de proteger a saúde de toda população brasileira. Desse modo, ainda que 
a questão envolva matéria relacionada à proteção de saúde, a regulamentação deve ser feita de forma 
homogênea no território brasileiro de acordo com os valores fixados pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais são obtidos por 
meio de embasamento científico com a finalidade de proteger a população em geral e viabilizar a 
operação dos sistemas de telefonia celulares com limites considerados seguros. Assim, diante do 
aumento da expansão dos serviços de telefonia móvel no País, da multiplicação na instalação de 
antenas para possibilitar a execução dos serviços e do fato de não haver estudos conclusivos acerca 
de malefícios causados à saúde pela emissão de radiação por essas antenas, a necessidade de se 
garantir a defesa e a proteção da saúde de todos constitui uma das atribuições da União, cujo enfoque 
há de ser necessariamente nacional. No caso, a norma municipal impugnada prevê que os sistemas 
transmissores de telefonia não poderão ser instalados em áreas localizadas até 100 metros de 
residências, praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de 
preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema de lazer. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em 
arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade do art. 
2° da Lei 5.683/2018, do município de Valinhos. (1) CF: “Art. 21. Compete à União: (...) XI – 
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais.” (2) CF: “Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre: (...) IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.” (3) Lei 
9.472/1997: “Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta 
de telecomunicação. § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, 
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. § 2° Estação de 
telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios 
necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as 
instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis.” ADPF nº 732/SP, , 
Informativo do STF nº 1014, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1014.pdf 

 

2.3 Governador afastado por legitimidade para a propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade. Governador de estado afastado cautelarmente de suas funções — por força 
do recebimento de denúncia por crime comum — não tem legitimidade ativa para a propositura de 
ação direta de inconstitucionalidade. A interpretação que melhor se coaduna com a Constituição 
Federal (CF) é aquela que — diante de afastamento cautelar, no qual se suspendem as relações entre 
o ocupante do cargo e o desempenho das funções correlatas — rejeita, com mais razão, a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1014.pdf
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possibilidade de o governador afastado propor ação direta. De uma parte, porque a atribuição 
contida no art. 103, V, da CF (1) só pode ser entendida como componente do feixe de funções 
típicas do cargo e, portanto, alvo da suspensão. De outra, em virtude do lugar central que ocupa a 
legitimação para a propositura de ações diretas no desenho das instituições democráticas, não se 
pode conceber que esta capacidade seja preservada ao chefe do Poder Executivo quando outras lhe 
são defesas. Ademais, a possiblidade de conferir-se a governador afastado de suas funções o direito 
de propositura de ação direta de inconstitucionalidade conduz à situação de grave inconsistência, 
pois, ou retira-se essa faculdade do governador em exercício, ou se permite que aquele, de forma 
anômala, concorra com este no acesso à fiscalização abstrata das normas. Com base nesse 
entendimento, o Plenário negou provimento a agravo regimental e manteve a decisão do relator que 
não conheceu da ação direta por manifesta ilegitimidade ativa ad causam do autor. (1) CF: “Art. 103. 
Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
(...) V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; ADI nº 6728 AgR/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1015, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1015.pdf 

 

2.4 COVID-19: importação de vacinas por unidade federativa e manifestação da ANVISA. É 
possível que ente federado proceda à importação e distribuição, excepcional e temporária, de vacina 
contra o coronavírus, no caso de ausência de manifestação, a esse respeito, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA no prazo estabelecido pela Lei 14.124/2021 (1). Na linha da 
jurisprudência da Corte (2), os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-
19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para 
o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença. Isso 
porque a Constituição outorgou a todos os entes federados a competência comum de cuidar da 
saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar 
vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia. Exige-se, 
mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis 
governamentais, diante do elevadíssimo número de novas mortes e infecções diárias, as quais têm 
crescido exponencialmente, bem como da falta de vagas em Unidades de Terapia Intensiva, da 
insuficiência de leitos hospitalares, do desabastecimento de oxigênio, da carência de sedativos, 
relaxantes musculares, antivirais e antibióticos, dentre outros fármacos, sobretudo para atender os 
pacientes mais graves, o que está a indicar um iminente colapso da rede de saúde pública e privada, 
com consequências sanitárias inimagináveis. No caso, trata-se de pedido de tutela provisória 
incidental em que o estado do Maranhão alega o descumprimento, pela União, do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o que teria levado a referida unidade 
federativa a adquirir 4.582.862 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, oitocentas e sessenta 
e duas) doses da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia, nos termos da Lei 
14.124/2021. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, referendou a decisão que 
deferiu parcialmente liminar em ação cível originária “para determinar que, no prazo máximo de 30 
dias, a contar de 29.3.2021, a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina 
Sputnik V, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 14.124/2021. Ultrapassado o prazo legal, sem a 
competente manifestação da Anvisa, estará o estado do Maranhão autorizado a importar e a distribuir 
o referido imunizante à população local, sob sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1015.pdf
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as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas”. Vencido o ministro Nunes 
Marques. (1) Lei 14.124/2021: “Art. 16. A Anvisa, conforme estabelecido em ato regulamentar 
próprio, oferecerá parecer sobre a autorização excepcional e temporária para a importação e a 
distribuição e a autorização para uso emergencial de quaisquer vacinas e medicamentos contra a 
covid-19, com estudos clínicos de fase 3 concluídos ou com os resultados provisórios de um ou mais 
estudos clínicos, além de materiais, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância 
sanitária, que não possuam o registro sanitário definitivo na Anvisa e considerados essenciais para 
auxiliar no combate à covid-19, desde que registrados ou autorizados para uso emergencial por, no 
mínimo, uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição em seus 
respectivos países: (...) § 4º Na ausência do relatório técnico de avaliação de uma autoridade sanitária 
internacional, conforme as condições previstas no § 3º deste artigo, o prazo de decisão da Anvisa 
será de até 30 (trinta) dias.” ACO 3451 TPI-Ref/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1015, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1015.pdf 

 

2.5 Autonomia financeira do Ministério Público e gratificação por atividade eleitoral. É 
constitucional dispositivo de lei estadual que prevê a autonomia financeira do Ministério Público (1). 
Decorre da própria sistemática constitucional a possibilidade de o Ministério Público (MP) gerir-se 
sob o ângulo financeiro, inclusive apresentando proposta orçamentária, como corolário da 
independência funcional assegurada no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal (CF) (2). O 
tratamento é simétrico àquele conferido ao Poder Judiciário, sem qualquer distinção, no artigo 99, § 
1º, da CF (3). É inconstitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros do 
MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário (4). É impróprio 
que ato normativo, cujo processo legislativo foi deflagrado pelo ProcuradorGeral de Justiça, 
imponha ao Poder Judiciário obrigação financeira, bem assim a realização de dotação orçamentária 
específica. O princípio da separação de Poderes não pode ser interpretado como absoluto, mas 
tampouco são adequadas medidas voltadas a moldar o campo de atuação de outro Poder, sobretudo 
quando ausente a oportunidade de participação na discussão e tomada de decisão. No caso, a 
obrigação imposta ao Judiciário no preceito em jogo decorre de diploma alusivo à atuação exclusiva 
do MP e concernente às respectivas finalidades institucionais. Descabe autorizar a inserção, nesse 
instrumento normativo, de preceito a criar obrigação e despesa a outro Poder. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido da ação direta, para 
declarar a constitucionalidade do art. 2º e a inconstitucionalidade do art. 91, V, ambos da Lei 
Complementar (LC) 106/2003 do estado do Rio de Janeiro, vencido o ministro Marco Aurélio 
(relator) apenas no tocante à legitimidade da requerente. ADI 2381/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1015, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1015.pdf 

 

2.6 Emenda à Constituição Estadual e vício de iniciativa no processo legislativo. É 
inconstitucional emenda à Constituição estadual que cuida tanto de normas gerais para a 
organização do Ministério Público dos Estados quanto de atribuições dos órgãos e membros do 
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Parquet estadual. A Emenda 94/2015 à Constituição do estado de Rondônia, que acrescentou o 
parágrafo único ao art. 99 daquela Constituição estadual, usurpou a iniciativa reservada pela 
Constituição Federal (CF) ao Presidente da República para tratar sobre normas gerais para a 
organização do Ministério Público (1). A referida norma também subtraiu do Procurador-Geral de 
Justiça a iniciativa para deflagrar o processo legislativo das leis complementares estaduais, pelas 
quais se estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos estaduais 
(2). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade julgou procedentes os pedidos 
formulados em duas ações diretas, analisadas em conjunto, para declarar a inconstitucionalidade da 
Emenda 94/2015 à Constituição do estado de Rondônia. (1) CF: “Art. 61. A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos nesta Constituição. § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República 
as leis que: (...) II - disponham sobre: (...) d) organização do Ministério Público e da Defensoria 
Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. (2) CF: “Art. 128. O 
Ministério Público abrange: (...) § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa 
é facultada aos respectivos Procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: (…)”. ADI 
5281/RO e ADI 5324/RO, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1016, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf
_1016.pdf 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Evento. Artista. Cachê. 
Comprovação. Marco temporal. Em convênio para a realização de evento, celebrado antes da 
edição da Portaria-MTur 153/2009, envolvendo a contratação de profissional do setor artístico, 
não se exige a apresentação de notas fiscais ou recibos emitidos diretamente pelo artista ou por seu 
representante exclusivo para fim de comprovação do nexo de causalidade entre os recursos 
repassados e as despesas efetuadas, haja vista que não era exigência prevista nos ajustes ou 
normativos da época, podendo essa comprovação ser efetuada, se for o caso, mediante a 
demonstração do pagamento à empresa intermediária contratada pelo convenente. Acórdão nº 
5938/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 351, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 

3.2 Finanças Públicas. Orçamento da União. Crédito adicional. Crédito extraordinário. 
Imprevisibilidade. Consulta. Não caracteriza, por si só, situação de imprevisibilidade, para fim 
de abertura de crédito extraordinário (art. 167, § 3º, da Constituição Federal), a aprovação do 
projeto de lei orçamentária após o início do exercício a que se destina, em especial quando houver 
autorização na lei de diretrizes orçamentárias para execução provisória da programação não 
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condicionada. Acórdão nº 846/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível em: 
Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

3.3 O Poder Legislativo, tendo recebido corretamente o duodécimo, não pode deixar restos a 
pagar sem disponibilidade financeira ao fim do exercício. Trata-se de consulta formulada por 
presidente de Câmara Municipal, por meio da qual questionou se o Poder Legislativo, tendo 
recebido corretamente o duodécimo, poderá deixar restos a pagar sem disponibilidade financeira 
ao fim do exercício. Conhecida a Consulta, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, destacou que o 
Poder Legislativo tem como função principal a fiscalização do uso dos recursos públicos, não lhe 
cabendo a adoção de atos de gestão orçamentária e financeira necessários à realização de despesas 
voltadas para a consecução das políticas públicas, dentre as quais inserem-se aquelas inerentes ao 
combate à Covid-19, razão pela qual afastou a aplicação da regra inserida no art. 65 da Lei nº 
101/2000 por meio do art. 7º da Lei Complementar nº 173/2020, no tocante ao afastamento da 
vedação prevista no art. 42 da Lei nº 101/2000, bem como do entendimento exarado por este 
Tribunal acerca do assunto, em resposta à Consulta n° 1092501. Salientou, ademais, que, nos 
moldes delineados pelo consulente, não há que se falar em inscrição de despesas em Restos a Pagar 
sem disponibilidade financeira, tendo em vista que o próprio consulente mencionou que o Poder 
Legislativo teria recebido corretamente o duodécimo, de modo que o valor consignado no 
orçamento municipal para aquele Poder teria sido repassado em sua totalidade. Nesse diapasão, 
ressaltou que a inscrição de despesas em Restos a Pagar, sem as correspondentes disponibilidades 
financeiras, caracteriza infringência ao disposto no art. 42 da Lei nº 101/2000, bem como que, nos 
termos do art. 359-C da LC nº 10.028/2000, considera-se crime contra as finanças públicas o ato 
de “Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício 
seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa.”. Sendo assim, diante da situação 
apresentada pelo consulente, ter-se-ia um empenhamento de despesas em montante superior 
àquele aprovado na Lei Orçamentária para o Poder Legislativo, em afronta ao disposto no art. 59 
da Lei nº 4.320/1964. Por fim, o relator colacionou trechos do Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público - MCASP, 8ª Edição, pertinentes à inscrição de despesas em Restos a Pagar. O 
Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do relator, fixando prejulgamento de tese no 
sentido de que o Poder Legislativo, tendo recebido corretamente o duodécimo, não pode deixar 
restos a pagar sem disponibilidade financeira ao fim do exercício. Processo 1095413, Informativo 
de Jurisprudência do TCEMG nº 227, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

3.4 Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCDM. Doação não declarada. Prazo 
decadencial. Art. 173, I, do CTN. Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado. Tema 1048. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco 
estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com 
os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. Cinge-se a controvérsia a definir o início da contagem do 
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10028.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#art59
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095413
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo 
contribuinte ao fisco estadual. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja 
prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a 
necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro 
dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 
Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato 
gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de 
imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da 
titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente 
objeto de registro administrativo. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito 
da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por 
doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito 
tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. O Superior Tribunal de 
Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, 
em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o 
fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. 
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 
16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves,(Primeira Turma Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019). Processo 
REsp nº 1.841-798/MG, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 694, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.5 Despesa. Verba indenizatória. Compatibilidade com o conceito de indenização. O 
pagamento de verba indenizatória pela Administração Pública somente se justifica se for 
compatível, em seu aspecto material, com o conceito de indenização, que consiste na reparação de 
eventuais decréscimos patrimoniais decorrentes de despesas custeadas pelo agente público para o 
exercício de sua função. 2. O aspecto definidor do caráter ressarcitório da verba indenizatória não 
pode ser apenas a denominação que a norma porventura lhe atribua, devendo-se analisar se a sua 
finalidade efetivamente se qualifica como indenizatória, bem como se a sua implementação 
cotidiana reflete o comando do legislador. Processo nº 16.634-0/2019, Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 71, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

 

3.6 Planejamento. Créditos Adicionais. Regularização de créditos por retroatividade de lei. 
Não há a possibilidade de se empregar a retroatividade de lei para regularizar créditos adicionais 
abertos sem prévia lei autorizadora. De acordo com o art. 167, V, da Constituição Federal, a 
abertura de créditos adicionais deve ser precedida de autorização legislativa, não sendo possível 
outra interpretação desse dispositivo. Processo nº 16.738-0/2018, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 71, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
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3.7 Contribuição do PIS e CONFINS. Lei nº 9.718/1998. Cooperativa de pesquisa 
agropecuária. Venda de sementes, grãos e mudas. Desenvolvimento da tecnologia. Fato 
definidor da qualidade da mercadoria. Royalities. Base de cálculo. Inclusão. Possibilidade. 
As receitas de royalties provenientes de atividades próprias da cooperativa de desenvolvimento 
científico e tecnológico de pesquisa agropecuária, devem integrar a base de cálculo das 
contribuições ao PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, segundo 
o qual a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo de incidência da 
contribuição para o PIS e da COFINS, são termos equivalentes e consistem na totalidade das 
receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim 
entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas. No 
caso, trata-se de "sociedade cooperativa que tem por objeto social o desenvolvimento científico e 
tecnológico de pesquisa agropecuária e aufere receitas decorrentes da venda dos seus produtos 
(sementes, fertilizantes, mudas etc) e também de royalties (rendimentos decorrentes da exploração 
dos direitos sobre as sementes e mudas desenvolvidas na atividade de pesquisa)". É certo que 
os royalties são pagos em razão do uso, da fruição ou da exploração de direitos, e não pela prestação 
de serviços ou em decorrência da venda de sementes, grãos, mudas etc. O produto resultante da 
pesquisa científica e tecnológica é o know how de como desenvolver determinas espécies de 
sementes e mudas mais resistentes a pragas, p.ex.; e, assim, não se confunde os rendimentos 
recebidos pela venda dessas mercadorias biotecnológicas. A pesquisa científica ou tecnológica cria, 
melhora ou desenvolve o produto oferecido, tornando-o atraente para os potenciais compradores 
interessados nas características desenvolvidas pelo procedimento científico. Essas características 
são, em alta proporção, definidoras da qualidade específica buscada pelo produtor-cooperado 
(menor custo de produção por hectare; menor incidência de pragas; maior resistência a produtos 
químicos etc). Por isso, a receita da venda do produto (semente, grãos, mudas etc) e, concomitante, 
as receitas de royalties (derivados de seu desenvolvimento) são provenientes das atividades típicas 
da cooperativa autora; são indissociáveis, se considerado o fato de uma receita estar intimamente 
vinculada com a geração da outra, razão pela qual não há como se retirar os royalties da base de 
cálculo das contribuições, tendo em vista compor a "soma das receitas oriundas do exercício das 
atividades empresariais típicas". REsp nº 1.520.184-PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 
695, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.8 Responsabilidade. Sanção. LRF. Disponibilidade de Caixa. Final de Mandato. Trata-se de 
autos apartados formados a partir do Parecer Prévio TC nº 77/2019 (TC 5110/2017) do Plenário 
desta Corte, que recomendou ao Poder Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de Contas 
Anual de Bom Jesus do Norte referentes ao exercício de 2016 e, ainda, determinou a 
responsabilização pessoal do ex-prefeito do município, perante esta própria Corte de Contas, por 
infringência ao disposto no art. 5º, III14, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000, em razão do 
descumprimento do artigo 4215 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator, acatando as alegações 
de defesa, entendeu que a área técnica promoveu interpretação extensiva da conduta do agente, 
uma vez que o gestor foi responsabilizado pelo ato de descumprir o artigo 42 da LRF, isto é, pela 
insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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em final de mandato e não por ter deixado de expedir ato determinando limitação de empenho e 
movimentação financeira nos casos e condições estabelecidos em lei. Ponderou, assim, que as 
condutas descritas são, portanto, distintas, não havendo, como tipificar a conduta pela qual fora 
responsabilizado o agente, art. 42 da LRF, para justificar aplicação da multa contida no art. 5º, III, 
§§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000. Concluiu, assim, que entender de modo divergente levaria esta Corte 
a incorrer em interpretação extensiva, de forma a prejudicar o responsável, estendendo a 
interpretação de uma conduta administrativa específica a um caso distinto do que poderia ser 
aplicada, gerando grave insegurança jurídica. Deste modo, à unanimidade, o Plenário, 
corroborando o voto condutor, decidiu por não aplicar a multa prevista no art. 5°, inciso III, §§ 1° 
e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF, por se tratarem de condutas distintas. 
Acórdão TC 334/2021-Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 111, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-111.pdf 

 

3.9 Emendas impositivas e modelo federal. Presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do 
“periculum in mora”, cabível a concessão de medida cautelar para afastar a aplicação de norma 
estadual que estabeleça limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar 
diferente do imposto pelo art. 166 da Constituição Federal (CF) (1). Ao prever emendas individuais 
impositivas também na esfera estadual, mas com percentuais distintos do modelo federal, 
destinando apenas 25% dos recursos para ações e serviços públicos de saúde e educação, conforme 
previsto no art. 136-A, § 7º, da Constituição do estado de Rondônia (2), o constituinte estadual 
parece violar os arts. 24, I e §1º; 25, caput; 163, I; 165, §9º, e 166, §§ 9º a 12, da CF, uma vez que a 
norma estadual estabelece limites em patamar diferente do imposto pelo art. 166, § 9°, da CF. Não 
é permitido ao legislador estadual dispor em sentido contrário ao determinado pela Constituição 
Federal na matéria. Ademais, a urgência da pretensão cautelar é observada uma vez que a norma 
impugnada pode representar risco de agravamento da crise sanitária decorrente da pandemia da 
Covid-19, dada a possibilidade de redução do orçamento destinado às políticas de saúde 
comparativamente ao regramento previsto na CF para a questão. Com base nesse entendimento, o 
Plenário deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia 
do art. 136-A, § 7º, da Constituição do estado de Rondônia, até o julgamento de mérito da ação. 
ADI 6670 MC/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1015, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf
_1015.pdf 

 

3.10 Depósitos bancários de origem não comprovada e incidência de imposto de renda. “O 
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”. É constitucional a tributação de valores depositados 
em conta mantida junto a instituição financeira, cuja origem não for comprovada pelo titular — 
pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja intimado para tanto. Dessa forma, incide Imposto 
de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, 
em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996 (1). Consoante o art. 43 do Código 
Tributário Nacional (CTN) (2), o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de 
Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. Verifica-se que o art. 
42 da Lei 9.430/1996 — lei ordinária — não ampliou o fato gerador do Imposto de Renda. Ele 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1015.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1015.pdf
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trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não 
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. Pensar de maneira diversa permitiria a vedação 
à tributação de renda obtida, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o Sistema 
Tributário Nacional e em violação aos princípios da igualdade e da isonomia. A omissão de receita 
resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do 
contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica 
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Por fim, o acórdão recorrido manteve o lançamento 
tributário realizado pelo Fisco, por compreender não comprovada, no âmbito de procedimento 
fiscalizatório, a origem das quantias depositadas na conta corrente do contribuinte. Para se chegar 
à conclusão diversa, o Supremo Tribunal Federal precisaria incursionar nos fatos e provas 
constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Verbete 279 da 
Súmula do STF (3). Ao apreciar o Tema 842 da repercussão geral, o Plenário, por maioria, negou 
provimento ao recurso extraordinário do contribuinte. Vencidos os ministros Marco Aurélio 
(relator) e Dias Toffoli.  RE 855649/RS (Tema 842 RG), Informativo de Jurisprudência do STF 
nº 1015, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf
_1015.pdf 

 

3.11 Controle Externo. Procedimento de Fiscalização. Contratação Emergencial para 
ampliação de leitos hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19). Superveniente constatação do custeio da despesa 
com recursos federais decorrentes de transferência fundo a fundo, via SUS. Incompetência 
deste Tribunal de Contas do Estado, a teor do artigo 71, VI, da CF/88. Remessa de cópia 
integral do processo ao TCU. Comunicação aos órgãos ministeriais subscritores do TAC 
que originou o contrato. Arquivamento dos autos. Tratou-se de processo decorrente da 
atuação fiscalizatória concomitante deflagrada no âmbito deste Tribunal de Contas para 
acompanhamento de contratação emergencial realizada por Secretaria de Estado, com a finalidade 
de ampliar os leitos hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID-19). No curso dos autos, a Comissão Técnica suscitou a incompetência da 
Corte de Contas para prosseguir com o acompanhamento da fiscalização, em razão da 
superveniente constatação da origem federal dos recursos envolvidos. Justificou que, no primeiro 
momento da fiscalização concomitante e da elaboração do relatório, pairavam dúvidas sobre a 
fonte de recursos utilizada para a execução da despesa em questão, assim como, acerca da 
contabilização dos recursos oriundos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, o que teria 
permitido o seu prosseguimento. Sobre esse aspecto, apontou a constatação junto ao Sistema 
Integrado de Gestão Financeira – SIGEF da criação da Fonte de Recursos “192 – Recursos do 
inciso I, art. 5º da Lei Complementar 173”, nos moldes orientados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, através da Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME. Destacou a orientação da Nota 
Técnica nº 003/2020 da ATRICON quanto ao auxíliofinanceiro instituído pela LC nº 173/2020, 
caracterizando-o como transferência legal obrigatória e indicando a competência dos Tribunais de 
Contas subnacionais, conforme suas jurisdições, para fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos 
pelos entes jurisdicionados. Asseverou, entretanto, que, no caso dos autos, ficou comprovado que 
a despesa teria como fonte recursos federais, do SUS (fonte 167), exclusivamente, a atrair a 
competência do Tribunal de Contas da União, com fundamento em precedente do STF (decisão 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1015.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1015.pdf
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proferida no Mandado de Segurança nº 33.079), no disposto no art. 71, VI, da Constituição Federal, 
bem como em julgados do TCU. Assim, concluiu a Comissão Técnica pela proposta de 
reconhecimento da incompetência da Corte de Contas para fiscalização e julgamento da matéria, 
sugerindo a remessa de cópia integral do processo ao Tribunal de Contas da União, para 
conhecimento e providências pertinentes, proposta que foi corroborada pelo Ministério Público 
de Contas. O ilustre Relator do feito asseverou que uma das estratégias adotadas pelo Governo 
Federal para o auxílio dos entes estaduais e municipais teria sido a abertura de crédito extraordinário 
através da Medida Provisória nº 924, de 13 de março de 2020, com repasses realizados via SUS, 
para custeio e investimentos, em consonância com diversas portarias expedidas pelo Ministério de 
Estado da Saúde, tais como as de nº 395, de 16 de março de 2020 e nº 480, de 23 de março de 
2020. Esclareceu, também, que os recursos transferidos via SUS não se confundiriam com o auxílio 
de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020, tampouco com os repasses assegurados 
pela Medida Provisória 938/2020, convertida na Lei nº 14.041/2020. Isso porque teriam sido 
estratégias distintas utilizadas pelo Governo Federal para a ajuda financeira dos entes subnacionais 
e, no caso dessas últimas normas legais referidas, as receitas recebidas seriam registradas na 
Natureza e Receita 1.7.1.8.99.1.0 – Outras Transferências da União, conforme orientação da STN 
(Nota Técnica nº 21231/2020/ME). Apontou também o Relator do feito que a jurisprudência do 
TCU seria farta quanto à defesa de sua competência na hipótese de transferências fundo a fundo, 
na esteira dos Acórdãos nº 5367/2012 - Segunda Câmara, nº 1072/2017 - Plenário, nº 6828/2017 
- Primeira Câmara, nº 3061/2019 - Plenário e nº 13933/2019 - Primeira Câmara. Ressaltou, ainda, 
que o fundamento lógico-jurídico para tal entendimento estaria fincado nos artigos 23, II, e 198, 
§1º, §2º, I, e §3º, II da Constituição Federal, no art. 1º, I, III e IV, art. 12, §2º, §4º, art. 14, art. 18 e 
art. 39, §5º, da Lei Complementar 141/2012, que regulamenta o §3º do art. 198 da Constituição 
Federal. Assim, entendeu que, embora se tratasse de transferência legal, e não de transferência 
voluntária, consistiria em rateio de recursos da União, não se desnaturando, pois, a natureza federal 
dos recursos. Nesse sentido, citou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1934, em que a 
Suprema Corte se posicionara de forma contundente sobre a origem federal de recursos repassados 
pela União, por transferência legal, na modalidade “fundo a fundo”, além de precedentes do 
TCE/RN, que preceituam a competência do TCU para fiscalizar os recursos transferidos pela 
União nessa modalidade, na esteira do recente Acórdão nº 163/2020 do Tribunal Pleno, proferido 
nos autos do processo nº 1377/2020-TC, da Relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Carlos 
Thompson Costa Fernandes. Assim, decidiu o Tribunal Pleno, nos termos do voto proferido pelo 
Conselheiro Relator, e acolhendo a proposição da Comissão de Fiscalização da Diretoria de 
Administração Direta e em consonância com o Parecer Ministerial, em razão da constatação 
superveniente quanto à origem federal dos recursos que custearam a despesa, vez que transferidos 
fundo a fundo, julgar pelo reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Contas do Estado 
para prosseguimento da fiscalização, sem prejuízo das seguintes providências: a) remessa de cópia 
integral dos autos ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União (CGU); b) 
envio de cópia da decisão, para fins de ciência, ao Ministério Público do Estado do RN, ao 
Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal, tendo em vista o Termo de 
Ajustamento de Conduta subscrito com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, concernente à 
contratação objeto dos autos e c) posterior arquivamento do processo, nos termos do art. 209, III, 
do Regimento Interno. (Processo nº 002771/2020 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCE 
RN nº 02/21, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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3.12 Processo de Levantamento. Obras Públicas paralisadas e inacabadas. Desrespeito ao 
artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sistema de controle, transição de mandatos e 
Lei de Diretrizes Orçamentárias que devem considerar os empreendimentos inconclusos. 
Ao atualizar o levantamento de obras paralisadas nos 167 Municípios do Estado do Rio Grande 
do Norte, o TCE/RN constatou que a cultura de segregar gestões e de não imaginar a unidade do 
ente público seria a grande causa para a falta de continuidade dos empreendimentos. Para o Relator, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal é clara ao exigir que só se deve iniciar um novo projeto quando 
garantidos recursos para o término e conservação de uma obra anterior. Com efeito, os gestores 
precisam ser advertidos por seus antecessores na transição de mandatos e, de modo especial, o 
Legislativo local deve estar ciente quanto à necessidade de empregar recursos necessários à 
conservação e conclusão de obras antigas, antes de assumir o andamento de um novo projeto, sob 
pena de responsabilização. O instrumento adequado para a efetivação deste ato administrativo, que 
se entendeu vinculado, é o relatório mencionado no parágrafo único, do artigo 45, da LRF. Nesta 
perspectiva, foram exigidas a adequação ao normativo nacional, plano de ações para a retomada 
dos empreendimentos e a implantação permanente de sistema de controle e registro de obras, além 
de ampla divulgação do relatório a todos os Municípios do Estado, a fim de que se adéqüem à 
legislação de regência. Processo n.º 6791/2019-TCE, Informativo de Jurisprudência do TCE RN 
nº 02/21, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

3.13 Consulta. REFIS. Prorrogação. Óbice. Limites da Lei Orgânica. Alteração da Lei 
Orgânica. Necessidade. Renúncia de receita. Limites da Lei da Responsabilidade Fiscal. 
O TCE/SC respondeu Consulta acerca de proposta que visava a prorrogação de Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS) do município de Campo Êre com o seguinte entendimento: "Proposta 
que vise a prorrogação de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), cujo programa tem limite 
máximo de prazo ou de parcelas previamente estabelecidos em lei municipal/lei orgânica, somente 
poderá ser validada caso referido(s) dispositivo(s) legal(is) seja(m) alterado(s), devendo ainda 
observar os artigos 4º, 5º e 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
no tocante à renúncia de receita".  Trata-se de Consulta formulada pela Câmara Municipal de 
Campo Êre sobre a possibilidade de prorrogação do REFIS do município cujo fundamento 
encontra-se "no art. 96, §6º da Lei Orgânica municipal, que em redação atualizada pela Emenda à 
Lei Orgânica nº 01/2017, datada de 22 de agosto de 2017" e que permite ao município, mediante 
lei específica, instituir Programa de Regularização Fiscal, no seu art. 96, §6º", como especificou o 
Relator.  Ele explicou que "é possível verificar que é permitido ao município instituir apenas uma 
única vez, por mandato governamental, políticas de regularização fiscal dessa natureza e, ainda, sob 
a condição de ser observado o prazo limite de 36 meses para a execução deste programa".  O 
Relator ressaltou que foi o Município publicou a Lei Complementar n. 84/2017 que instituiu o 
Programa de Recuperação Fiscal, e nos artigos 6º e 7º estabeleceu a concessão de remissão e anistia, 
respectivamente, em percentuais de desconto entre 90% a 100% dos valores de multas e juros de 
acordo com o número de parcelas a ser optado pelo sujeito passivo inadimplente.  De acordo com 
o Relator, da leitura da referida lei, é entendido que "o número máximo de parcelas está atrelado 
ao prazo limite previsto em sua Lei Orgânica, art. 96, §6º, no que toca a instituição de Programas 
de Regularização Fiscal. Dessa forma, a possibilidade de prorrogação do referido REFIS por mais 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 62 de 89 

24 meses, a partir de setembro de 2020, se mostra contrário aos dispositivos da Lei Orgânica 
municipal". Ainda, complementou que "não há óbice para o Município instituir novo Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS) em mandato governamental subsequente (2021-2024), conforme 
prevê o §6º do art. 96 da sua Lei Orgânica, se assim entender. Como também não há impedimento 
em prorrogar por mais 24 meses o atual REFIS desde que alterada a sua Lei Orgânica". Por fim, o 
Relator concluiu que "caso haja abdicação de receita no REFIS pretendido pelo município, haverá 
renúncia de receita. Desta forma os art. 4º, 5º e 14 incisos I ou II da Lei Complementar nº 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser previamente atendidos". @CON-20/00692685, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 83, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1998&op=doc 

 

3.14 Bens Públicos. Orçamento Público. Malversação. Responsabilidade. A inobservância de 
procedimentos basilares inerentes ao dever de preservação do patrimônio público que competia ao 
responsável, na forma preconizada no artigo 23 da Constituição da República, traz como 
consequência potencial malversação de recursos públicos, amoldando-se a sua conduta àquela 
tipificada no inciso III, do artigo 63, da Lei Complementar nº 63/90. Processo nº 221.840-8/15, 
Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

3.15 Certidão liberatória. Impedimento para obtenção do documento em razão do 
descumprimento do artigo 20, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal: excesso da 
despesa total com pessoal no 1º semestre de 2020 em relação à receita corrente líquida. 
Efetiva queda de receitas. Verificação de que o Município readequou suas despesas com 
pessoal, estando em situação regular segundo os últimos dados constantes do SIM-AM. 
Deferimento.  Embora as despesas com pessoal tenham excedido os limites previstos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal nos meses de maio a agosto de 2020, considerando-se, na análise, os 
critérios utilizados pela Coordenadoria de Gestão Municipal (números dos 12 últimos meses), 
houve a readequação dos índices à exigência legal a partir de setembro. O exame mensal dos dados 
demonstra que, em princípio, procedem as alegações do Município: o limite de despesas totais com 
pessoal foi obedecido durante a maior parte do exercício, estando os índices adequados à Lei de 
Responsabilidade Fiscal no mês de novembro - o último considerado na análise, visto que os dados 
relativos a dezembro ainda não foram disponibilizados no SIM-AM. É razoável concluir que a 
queda de receitas ocasionada pela pandemia de COVID-19 contribuiu significativamente para o 
resultado negativo apurado pela unidade técnica, obrigando o Município a adotar providências para 
readequar os índices às exigências legais - o que, em princípio, foi feito. Os resultados consolidados 
do exercício serão objeto de análise deste Tribunal no respectivo processo de prestação de contas 
do Prefeito Municipal, limitando-se esta análise aos dados disponíveis no momento. Assim, 
inexistindo outras pendências que possam impedir a obtenção do documento, o Tribunal Pleno 
deferiu o pedido de emissão de certidão liberatória, pelo prazo de 60 dias. Processo nº 13384/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim Informativo de 
Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000692685
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1998&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Finanças Públicas. Previdência complementar. Contribuição. Sistema S. Paridade. 
Entendimento. As entidades do Sistema S devem obedecer ao disposto no art. 202, § 3º, da 
Constituição Federal, sendo a elas vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada, 
salvo na qualidade de patrocinadoras, situação na qual sua contribuição normal não poderá exceder, 
em hipótese alguma, a do segurado. Acórdão nº 786/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
351, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.2 Gestão Administrativa. Previdência complementar. Legislação. Emenda constitucional. 
Entidade aberta de previdência complementar. Sistema S. A alteração promovida pela EC 
103/2019 no § 4º do art. 202 da Constituição Federal permite o patrocínio das entidades previstas 
no § 3º do mesmo artigo, entre elas as integrantes do Sistema S, a planos de previdência aberta, 
embora tal norma seja de eficácia contida, podendo ser restringida por lei complementar. Acórdão 
nº 786/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 351, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 

4.3 Responsabilidade. Sistema S. Previdência complementar. Entidade aberta de previdência 
complementar. Sanção. Contrato. Anulação. Inconstitucionalidade. Não cabe, no âmbito do 
TCU, sancionar gestores ou determinar a anulação de contratos celebrados pelas entidades do 
Sistema S anteriormente à alteração do art. 202, § 4º, da Constituição Federal pela EC 103/2019, 
com base no entendimento de que era inconstitucional a contratação de entidades abertas de 
previdência complementar. Acórdão nº 786/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 351, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU  

 

4.4 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Admissão de pessoal. 
Revisão de ofício. Prazo. STF. Repercussão geral. Aplica-se aos atos de admissão de pessoal, 
por analogia, a decisão do STF no RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral), segundo a qual 
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 c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU. Acórdão nº 5851/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 351, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.5 Pessoal. Tempo de Serviço. Certidão Pública. INSS. Contribuição previdenciária. 
Recolhimento. Decisão judicial. É irregular a averbação de tempo de atividade privada para fins 
de aposentadoria no serviço público (contagem recíproca) sem a comprovação do recolhimento 
das contribuições previdenciárias correspondentes, mesmo que fundamentada em certidão emitida 
pelo INSS em cumprimento a decisão judicial. A responsabilidade do empregador pela arrecadação 

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/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
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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e recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado (art. 30, inciso I, alíneas a e b, da 
Lei 8.212/1991) não afasta a necessidade da comprovação do recolhimento para fins da contagem 
recíproca de tempo de contribuição, ainda que por meio do manejo dos instrumentos judiciais 
cabíveis. Acórdão nº 849/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível em: Boletim 
de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.6 Competência. TCU. Pessoal. Ato sujeito a registro. Aposentadoria. Admissão de Pessoal. 
Princípio da Legalidade. A competência do TCU no que se refere às admissões de pessoal e às 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, para fins de registro, limita-se à aferição da 
legalidade dos respectivos atos, à luz dos elementos que os suportam, não cabendo ao Tribunal 
efetuar qualquer alteração nos títulos jurídicos emitidos pelos órgãos de origem. Acórdão nº 
849/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

4.7 Pessoal. Férias. Indenização. Requisito. Vínculo. Rompimento. Aposentadoria. 
Exoneração de Pessoal. Base de Cálculo. Consulta. A indenização de férias prevista no art. 78, 
§§ 3º e 4º, da Lei 8.112/1990 é devida somente quando do rompimento do vínculo do servidor 
com a Administração Pública Federal, como ocorre na aposentação ou na exoneração de servidor 
efetivo e na exoneração de ocupante de cargo em comissão que não seja servidor efetivo, devendo 
ser calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de rompimento de 
vínculo com a Administração Pública Federal. Acórdão nº 851/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 352, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.8 Benefício previdenciário. Pagamento na via administrativa. Total ou parcial após citação 
válida. Honorários advocatícios. Não alteração. Base de Cálculo. Totalidade dos valores 
devidos. Tema 1050. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, 
seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os 
honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos 
valores devidos. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de computar as parcelas 
pagas a título de benefício previdenciário na via administrativa no curso da ação, na base de cálculo 
para fixação de honorários advocatícios, além dos valores decorrentes de condenação judicial. O 
art. 85, §2º, do CPC/2015 prevê o proveito econômico como um dos critérios para o arbitramento 
dos honorários de sucumbência. Todavia, o proveito econômico ou valor da condenação não é 
sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao 
proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força 
de decisão judicial, conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado. Assim, o 
valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado 
controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao 
contrário, abarca a totalidade do valor a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação 
judicial. Foi assim que decidiu este Superior Tribunal de Justiça a partir do precedente inaugural, 
referente a essa matéria, que se deu nos autos do REsp. 956.263/SP (DJ 3.9.2007), da relatoria do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212orig.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://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/
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eminente Min. Napoleão Nunes Maia Filho no qual se firmou entendimento no sentido de que os 
valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; 
entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, 
que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos. Além disso, os honorários 
advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com 
base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. Indubitavelmente, 
tendo ocorrido a resistência à pretensão por parte do INSS, que ensejou a propositura da ação, 
impõe-se a incidência de honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda 
arque com as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no 
que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. 
Caso fosse adotado entendimento diverso, poderia ocorrer a situação peculiar em que o INSS, ao 
reconhecer o débito integral em via administrativa, posteriormente à propositura da ação de 
conhecimento em face de indeferimento inicial do benefício previdenciário pela Administração 
Pública, ficaria desincumbido do valor devido a título de honorários advocatícios ao patrono que 
atuou na causa judicial previdenciária. REsp 1.847.731/RS, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 694, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.9 Pessoal. Acumulação de Cargo. Gestor do RPPS e Secretário de Finanças. Segregação de 
Funções. O acúmulo de cargo público de gestor do RPPS com o cargo de secretário de finanças 
contraria o princípio da segregação de funções. 2. Embora o princípio da segregação de funções 
não tenha previsão expressa na legislação nacional, trata-se de um princípio implícito que decorre 
do sistema de controle do processamento da despesa constante da Lei Federal 4.320/64 e da Lei 
Complementar 101/00, alcançando todas as fases da realização e registro das operações 
administrativas, orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Processo nº 15.940-9/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 71, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

 

4.10 Previdência. RPPS. Empresa Contratada. Gestão de Entidade Previdenciária. 
Normatização de rotinas e procedimentos. Formalização de processos administrativos. 1. 
A existência de empresa contratada, para prestar serviços auxiliares a RPPS municipal, não exime 
a gestão da entidade previdenciária de praticar atos administrativos que demonstrem sua atuação 
de supervisão e de controle em todas as fases dos processos administrativos previdenciários, desde 
a fase inicial, instrutória, decisória, recursal, até a fase de cumprimento das decisões administrativas. 
2. A partir do momento em que o município institui RPPS, seja na forma de autarquia, fundo 
contábil ou outro modelo de unidade gestora, ele reveste esse ente de aspectos funcionais, 
orgânicos e gerenciais necessários para que desempenhe atividades que lhes são próprias. 3. A 
gestão do RPPS deve normatizar rotinas e procedimentos que garantam sua atuação tanto nos 
processos de arrecadação quanto de concessão de benefícios previdenciários, por meio da 
formalização de processos administrativos. Processo nº 15.940-9/2019, , Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 71, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
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4.11 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de cargo público. Aposentadoria. 
Emolumentos. Oficial de registro. Tabelião. Consulta. É cabível a acumulação de proventos 
de aposentadoria decorrente do exercício de cargo público efetivo com a titularidade de serviços 
notariais e de registro de serventia extrajudicial regida pelo art. 236 da Constituição Federal, 
hipótese em que a incidência do teto constitucional (art. 37, inciso XI, com a redação dada pela EC 
41/2003) abarca somente os proventos originados a partir do cargo público efetivo, não atingindo 
a figura do titular de serviços notariais e de registro nem a retribuição percebida sob a forma de 
emolumentos, os quais ficam excluídos da observância ao referido limite constitucional. Acórdão 
nº 902/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.12 Responsabilidade. Inabilitação de responsável. Fraude. Benefício previdenciário. 
Recebimento. Dolo. A percepção de benefício previdenciário, pelo representante legal de 
beneficiário já falecido, com base em documentação inidônea constitui conduta de alta gravidade, 
praticada mediante dolo, o que justifica a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal (art. 60 da Lei 
8.443/1992). Acórdão nº 918/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.13 Pessoal. Acumulação de Pensões. Requisito. Filho. Invalidez. Dependência econômica. 
Pensão civil. Não há óbice à acumulação de duas pensões civis por filho maior inválido, desde 
que demonstrada a dependência econômica do beneficiário em relação a ambos instituidores. 
Acórdão nº 6281/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.14 Pessoal. Ressarcimento administrativo. Dispensa. Benefício previdenciário. Falsidade. 
Informação. Má-fé. A apresentação de informações falsas com a intenção de induzir a erro a 
Administração na concessão de benefício previdenciário afasta a boa-fé do interessado. Nesse caso, 
não se aplica a Súmula TCU 106, ensejando a obrigatoriedade de devolução ao erário de toda 
importância indevidamente recebida. Acórdão nº 6292/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
353, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.15 Pessoal. Servidor Público. Aposentado. Trabalho voluntário. Inconstitucionalidade. 
Princípio do Concurso Público. Prejulgado nº 068. Trata-se de representação movida pelo 
Ministério Público Especial de Contas -MPEC, noticiando suposta ilegalidade de burla ao concurso 
público, por meio da designação e convocação de servidores policiais civis aposentados, a título de 
Serviço Voluntário de Interesse Policial - SVIP, para o exercício de atividades de servidores de 
carreira. Preliminarmente à análise do mérito, foi suscitada a inconstitucionalidade do art. 2º3 da 
Lei Complementar Estadual nº 850/2017, que instituiu o SVIP no âmbito do Estado do Espírito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A106/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Santo, trazendo policiais civis aposentados de volta para a atividade, na tentativa de reduzir a 
carência de peritos oficiais criminais. Segundo a análise técnica, o serviço voluntário é definido no 
art. 1º4 da Lei Federal nº 9.608/1998 como “a atividade não remunerada prestada por pessoa física 
a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa”. 
Destacou, nesse sentido, que o art. 3º5 da referida lei federal estabelece que “o prestador do serviço 
voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das 
atividades voluntárias”. Observou, no entanto, que o art. 5º6 da lei estadual instituidora do SVIP 
estabeleceu ajuda de custo mensal, vale-transporte, custeio de uniforme e férias remuneradas com 
adicional de 1/3 da retribuição financeira e abono natalino, o que, por si só, descaracteriza o serviço 
como voluntário. No que tange à alegação da defesa quanto à eficiência financeira da contratação 
voluntária, observou-se que não foi o que ocorreu, tendo sido constatado que o valor da 
contrapartida financeira pelo serviço voluntário superava em mais de duas vezes o valor do abono 
de permanência pago aos peritos oficiais criminais que já haviam completado as condições para 
aposentadoria. A área técnica destacou, também, que o artigo 1º da Lei Federal nº 9.608/1998 
caracteriza como serviço voluntário a atividade direcionada a objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, sustentando que a lei capixaba não 
possui tais objetivos, uma vez que trata da execução de “tarefas de natureza eminentemente 
técnico-administrativa e de proteção e escolta de agentes públicos, no âmbito da segurança 
pública”. Consignou, ainda, que outro aspecto importante para caracterizar o serviço como 
voluntário é que sua atividade não deve substituir os recursos humanos necessários para a 
consecução dos fins estatutários das entidades promotoras, cabendo apenas a atuação a nível 
complementar. Em conclusão, o relator, acompanhando entendimento técnico, entendeu não se 
tratar de serviço voluntário no caso concreto, mas de aproveitamento de investigadores, agentes e 
escrivães de polícia para realização das atividades e funções dos respectivos cargos, o que vai de 
encontro ao art. 37 da Constituição Federal, que determina a exigência de prévio concurso público, 
como regra, para ingresso no serviço público, não restando dúvidas quanto à inconstitucionalidade 
da previsão questionada. Quanto aos efeitos da decisão, a fim de se evitar insegurança jurídica 
quanto aos atos já praticados, observando os princípios da confiança e boa-fé, o relator entendeu 
por considerar válidos os atos até então praticados. Ademais, objetivando dar efeitos prospectivos 
à deliberação desta Corte, votou por determinar prazo de até o fim do exercício de 2021, para que 
a Administração regularize e se adeque à presente decisão, tempo este hábil para a realização de 
concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à 
prestação de serviços públicos essenciais à população. O Plenário, à unanimidade, acompanhou o 
entendimento do relator, decidindo, preliminarmente, em sede de incidente de 
inconstitucionalidade, com fulcro no art. 333 do Regimento Interno, por considerar 
inconstitucional o art. 2º da Lei Estadual nº 850/2017, negando sua exequibilidade, formando-se o 
presente prejulgado. Prejulgado nº 68, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 111, disponível 
em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-111.pdf 

 

4.16 Previdência. Ato sujeito a registro. Aposentadoria compulsória. Pena disciplinar. 
Magistrado. Proventos proporcionais. Custeio. Regime Próprio de Previdência Social. 
Trata-se da apreciação para fins de registro de ato concessivo de aposentadoria compulsória, com 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
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vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, a magistrado do Poder Judiciário do Estado do 
Espírito, decorrente de penalidade disciplinar conforme previsão do artigo 42, inciso V7 , da Lei 
Complementar nº 35, de 14/04/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). O relator do 
processo, conselheiro João Luiz Cotta Lovatti, votou por negar registro ao ato por entender, em 
suma, que o desembolso com o pagamento de tal sanção deve ser suportada pelo Tesouro Estadual, 
especificamente pelo Poder Judiciário, na medida em que inexiste autorização legal para a 
transferência de tal ônus - criado por lei especificamente destinada à regulamentação da 
magistratura nacional - aos cofres da previdência pública estadual. Em seguida, o conselheiro 
Domingos Augusto Taufner apresentou voto-vista divergindo do entendimento do relator. 
Primeiramente esclareceu que, embora a LC nº 35/1979 tenha sido editada anteriormente à nova 
ordem constitucional, seus dispositivos foram recepcionados pela Constituição como o Estatuto 
da Magistratura previsto no art. 938 da Constituição Federal, até que esse seja editado, consoante 
já decidido pelo Excelso Pretório na ADI 1.985. Sobre a previsão constitucional do instituto, 
acrescentou que: “A aposentadoria compulsória por interesse público já prevista na LC 35/79 
passou a ter previsão constitucional, mas não foi dado tratamento especial pelo legislador, e nem 
criado novo benefício previdenciário ou modalidade, a Constituição prevê aposentadoria 
compulsória por idade e por interesse público, o que difere entre elas são os fundamentos e 
requisitos pois a primeira está prevista no artigo 40, II da CF imposta a quem completar 70 (setenta) 
ou 75(setenta e cinco) anos de idade, e a segunda no art. 93, VIII9 , consiste numa penalidade e é 
imposta em razão de descumprimento de deveres e vedações inerentes à função do magistrado”. 
E complementou ainda: “Com a alteração da Emenda Constitucional nº 20 a redação do artigo 93, 
VI10 passou a disciplinar que à aposentadoria dos magistrados e pensão dos seus dependentes 
seriam aplicadas as regras dispostas no artigo 40 da CF/88, e se ao dispor no inciso VIII do mesmo 
artigo acerca da aposentadoria do magistrado por interesse público não fez qualquer ressalva 
quanto à modalidade, não restam dúvidas que à esta são aplicáveis as regras do artigo 40 da CF/88. 
Na prática são aplicáveis os mesmos regramentos da aposentadoria compulsória por idade, 
proporcionais ao tempo de contribuição, o que evidencia sua natureza previdenciária”. No que 
concerne ao cálculo dos proventos, destacou que o referido artigo 42, V, da LC nº 35/79 prescreve 
que seria proporcional ao tempo de serviço e o artigo 93, VI, da CF/88 estabelece que deve 
observar o disposto no artigo 40 da CF/88. Consignou, ainda, que o art. 1º11 da Lei Federal 
10.887/2004, que regulamentou o §3º12 do artigo 40 da CF/88, prescreve que devem ser 
consideradas para o cálculo da média aritmética as contribuições correspondentes a 80% de todo 
o período contributivo desde a competência de julho de 1994. Nesse sentido, esclareceu que “a LC 
35/1979 dispôs que a aposentadoria compulsória do magistrado seria com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço, pois é uma lei pretérita à Emenda 20/98 que introduziu a 
aposentadoria por tempo de contribuição e estabeleceu que o tempo de serviço considerado pela 
legislação vigente para efeito de aposentadoria seria contado como tempo de contribuição”. No 
que tange à responsabilidade pelo custeio da aposentadoria, também divergindo do relator, o 
conselheiro Domingos observou que o interessado, na condição de membro do Poder Judiciário 
do Estado, verteu suas contribuições previdenciárias ao IPAJM, Regime Próprio de Previdência do 
Estado, o qual era obrigatoriamente vinculado conforme previsão do art. 4º13 da Lei 
Complementar Estadual nº 282/2004. Dessa forma, aduziu que, admitir que a aposentadoria 
compulsória do interessado não pudesse ser custeada pelo IPAJM, sendo que as contribuições do 
servidor e patronal foram recolhidas e repassadas para o referido regime próprio, para que fosse 
custeada pelo Tribunal de Justiça do Estado, fere o princípio contributivo. Esclareceu, nesse 
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sentido, que “o fato de ser uma aposentadoria compulsória disciplinar não fere o princípio do 
equilíbrio financeiro e atuarial pois é proporcional ao tempo de contribuição, o regime próprio vai 
custear, de acordo com o tempo em que foi efetivada a contribuição previdenciária”. Ante o 
exposto, concluiu que a aposentadoria compulsória por interesse público do interessado deve ser 
fixada observando as regras do artigo 40 da CF/88, com proventos proporcionais conforme o 
previsto nos §§3º e §9º do referido dispositivo e custeada pelo IPAJM, o qual é vinculado por força 
do art. 4º. da LC 282/04. Assim, divergindo do voto do relator, entendeu pelo registro do ato que 
concedeu aposentadoria compulsória por interesse público ao interessado. O Plenário, por maioria, 
acompanhou o entendimento do voto-vista do conselheiro Domingos Augusto Taufer. Decisão 
TC1040/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 111, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
111.pdf 

 

4.17 Proteção a aposentados e pensionistas e restrição à publicidade. É constitucional a proibição 
— por lei estadual — de que instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de 
arrendamento mercantil façam telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer 
tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de 
empréstimo. A norma segundo a qual bancos e intermediários não devem realizar publicidade a 
aposentados e pensionistas para contratação de empréstimos, que somente podem ser 
concretizados por solicitação expressa, versa estritamente sobre proteção do consumidor e do 
idoso, não invadindo a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de 
crédito ou propaganda comercial. Ademais, observado o princípio da proporcionalidade (art. 5º, 
LIV, da Constituição Federal), pois não se interferiu na liberdade econômica das partes ou se 
subtraiu do consumidor a possibilidade de solicitar contratação. Com base nesse entendimento, o 
Plenário julgou improcedente o pedido formulado em ação direta para declarar a 
constitucionalidade da Lei 20.276/2020 do estado do Paraná. ADI 6727/PR, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1016, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf
_1016.pdf 

 

4.18 Análise da legalidade do ato de aposentadoria. Ingresso posterior ao advento da CF/88 
sem concurso público. Não comprovação da qualidade de segurada do RPPS. 
Irregularidade no ato aposentador, na apostila de cálculos e na implantação dos proventos. 
Prejudicado o reconhecimento dessas irregularidades, ante o acolhimento anterior. 
Extinção do vínculo com o regime próprio em que se deu a aposentadoria. Denegação do 
registro do ato. Determinação para, após a cessação da aposentadoria da interessada, 
proceder-se-á a desaverbação do período contributivo ao INSS, para requerê-la junto ao 
INSS, conforme as regras do RGPS, levando a Certidão de Tempo de Contribuição emitida 
pela UERN para averbação junto ao INSS. Versaram os autos acerca da apreciação da 
legalidade da aposentadoria à segurada. Observou o Relator que a servidora não teria logrado 
preencher os requisitos para ostentar a condição de segurada do RPPS, o que, por si, já conduziria 
à denegação do registro do seu ato inativador. Explicitou-se que, tendo a parte interessada 
ingressado no serviço público em 1990 - ou seja, após o advento da CF/88 e por meio de contrato 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-111.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1016.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1016.pdf
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de trabalho – haveria violação ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, que veicula 
a obrigatoriedade de concurso público para a investidura em cargo efetivo da Administração 
Pública, possibilitando o servidor aposentar-se nessa condição. Em face disso, concluiu-se que a 
parte interessada não faria jus à aposentadoria na qualidade de segurada do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, sendo o caso de se dirigir ao INSS para fins de aposentação nos termos 
das normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Quanto às demais irregularidades 
apontadas nos autos, apesar de entender, o Relator, pela prejudicialidade de sua análise, assinalou 
que, embora o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI nº 1241/RN, tenha julgado 
inconstitucional os artigos 1º e 2º, ambos da Lei nº 6.697/1994 do Estado do RN – que conferiu 
estabilidade aos servidores admitidos em contrato temporário pela UERN, no período de 08 de 
janeiro de 1987 a 17 de julho de 1993 -, modulou os efeitos de tal decisão para dar efeitos 
prospectivos à mesma, “de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses contados da 
data da publicação da ata deste julgamento, ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que 
já estejam aposentados e aqueles que, até a data da publicação da ata de julgamento, já tenham 
preenchidos os requisitos para a aposentadoria”. Nesse passo, aduziu-se que o caso tratado nos 
autos não se amoldaria à situação excepcional versada na aludida ADI nº 1241/RN, pois que, assim 
como apontado pela DAP, na data de 02.08.17, a segurada não teria atingido a idade para aposentar-
se nos termos pleiteados, impondo-se a esta Corte de Contas a denegação do registro do seu ato 
inativador. Além disso, a instrução teria indicado que a proporcionalidade dos preventos concedida 
à parte interessada encontrar-se-ia em descompasso com o período contributivo constante na sua 
certidão de tempo de serviço, o que representaria mais uma irregularidade. Assim, o Pleno do 
Tribunal de Contas decidiu, à unanimidade, acatando parcialmente a manifestação da DAP e do 
MPC – que sugeriram a denegação do ato, mas com argumento diverso -, e acolhendo 
integralmente o voto do Conselheiro Relator, julgar pela denegação do registro do ato concessivo 
de aposentadoria e, após o trânsito em julgado, pela intimação da autoridade responsável pela 
UERN, para, sob pena de responsabilidade, após cessar a aposentadoria da parte interessada, 
desaverbar o período contributivo objeto da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo 
INSS e devolvê-la à apontada Autarquia Federal, para que a interessada pudesse requerer, 
diretamente no INSS, sua aposentadoria, conforme as regras do RGPS, levando a Certidão de 
Tempo de Contribuição emitida pela UERN para averbação junto ao INSS e, por fim, pela 
intimação da supracitada autoridade competente, a fim de tomar conhecimento da decisão. 
Processo nº 003743/ 2018, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/21, disponível em: 
Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

4.19 Representação. Regime Próprio de Previdência. Lei Municipal que dispôs sobre a 
suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais. Afronta ao art. n. 
9º da LCP nº 173/2020 e seu regulamento. Controle de atos municipais. Súmula vinculante 
nº 10 do STF. Adequação à Lei Nacional. Concessão de tutela provisória de urgência.  A 1ª 
Câmara retomou o julgamento de medida cautelar em sede de Representação, que havia sido 
suspenso, que versa acerca da Lei Municipal nº 632/2020 que teria autorizado a suspensão do 
recolhimento das contribuições patronais e pagamento de refinanciamentos de dívidas para com o 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais, sem que tivessem sido definidos, 
precisamente, as contribuições/parcelamentos a serem abarcados pela suspensão, além de ter sido 
omissa quanto à incidência do índice oficial de atualização monetária e taxa de juros, em 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
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descumprimento ao disposto no art. 9º da LCP nº 173/2020 e seu regulamento. A eminete Relatora 
realizou diferenciação em relação às atribuições exercitáveis pela Corte no tocante ao controle de 
atos municipais. Nesse contexto, a atribuição para afastar a incidência de dispositivos legais 
estabelecidos na legislação municipal, que, nos termos da Súmula Vinculante nº 10, só poderia ser 
validamente exercido pelo órgão Plenário. Contudo, insere-se na atuação do órgão fracionário do 
TCE a competência para determinar a fiel observância da lei (arts. 120, caput, e § 1°, VII da LC 
464/2012). O Colegiado decidiu, à unanimidade, determinar ao município que cumprisse os 
parâmetros normativos nacionais e editasse atos administrativos respeitando os comandos 
expedidos pela União, mormente, o disposto na LC 173/2020 e na Portaria do Ministério da 
Economia 14.816/2020, além de concessão de prazo de cento e vinte (120) dias, para que atual 
gestão da função executiva municipal comprovasse documentalmente, o cumprimento da decisão, 
sob pena de aplicação de multa diária então fixada. Processo nº 003775/2020 – TC, Informativo 
de Jurisprudência do TCERN nº 2/21, disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

4.20 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus da Eficiência e Produtividade. 
Carreira de Auditora da Receita Federal. Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. Liminar. 
STF. Em decorrência de decisão liminar do STF, o TCU não pode, nos atos de concessão 
submetidos à sua apreciação, afastar a incidência dos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 17, §§ 2º e 3º, da Lei 
13.464/2017, que preveem o pagamento de bônus de eficiência e produtividade a aposentados e 
pensionistas, a despeito de se tratar de parcela remuneratória sobre a qual não incide desconto 
previdenciário. Nesses casos, o TCU deve determinar ao órgão jurisdicionado que acompanhe o 
deslinde da ação judicial que assegura a percepção do bônus e, em caso de decisão desfavorável aos 
inativos, faça cessar o respectivo pagamento, sob pena de responsabilização solidária da autoridade 
administrativa omissa. Acórdão nº 6850/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 354, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.21 Pessoal. Reforma (Pessoal). Invalidez. Marco temporal. Laudo. Junta médica. 
Homologação. A reforma por incapacidade definitiva em decorrência de moléstia prevista em lei 
(art. 108, inciso V, da Lei 6.880/1980) é condicionada à prévia homologação do respectivo laudo 
por junta médica oficial (art. 108, § 2º), sendo a data de homologação o marco inicial da concessão 
e, portanto, ilegal a atribuição de efeitos pecuniários retroativos. Acórdão nº 1043/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 355, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

4.22 Responsabilidade. Solidariedade. Benefício Previdenciário. Fraude. Medida 
Administrativa. Não comprovada a participação do beneficiário na concessão irregular de 
benefício previdenciário, fica afastada a responsabilidade do segurado perante o TCU, sem prejuízo 
da adoção, pelos órgãos competentes, de providências administrativas e/ou judiciais para reaver os 
valores indevidamente pagos. Acórdão nº 1061/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 355, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13464.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13464.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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4.23 Pessoal. Tempo de Serviço. Tempo Ficto. Magistrado. Bônus. Aposentadoria. É 
assegurado, para fins de aposentadoria, concedida sob qualquer fundamento constitucional, ao 
magistrado, membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, o acréscimo de 
17% ao tempo de serviço prestado até a vigência da EC 20/1998 (art. 8º, § 3º), pois essa norma 
obteve eficácia imediata, esgotou-se com a concessão do acréscimo e gerou aos destinatários direito 
adquirido. Acórdão nº 7633/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 355, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.24 Tempo de Serviço. Certidão Pública. INSS. Contribuição Previdenciária. Recolhimento. 
Decisão Judicial. É irregular a averbação de tempo de atividade privada para fins de aposentadoria 
no serviço público (contagem recíproca) sem a comprovação do recolhimento das contribuições 
previdenciárias correspondentes, mesmo que fundamentada em certidão emitida pelo INSS em 
cumprimento a decisão judicial. A responsabilidade do empregador pela arrecadação e 
recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado (art. 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei 
8.212/1991) não afasta a necessidade da comprovação do recolhimento para fins da contagem 
recíproca de tempo de contribuição, ainda que por meio do manejo dos instrumentos judiciais 
cabíveis. Acórdão nº 849/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.25 Férias. Indenização. Requisito. Vínculo. Rompimento. Aposentadoria. Exoneração de 
Pessoal. Base de Cálculo. Consulta. A indenização de férias prevista no art. 78, §§ 3º e 4º, da 
Lei 8.112/1990 é devida somente quando do rompimento do vínculo do servidor com a 
Administração Pública Federal, como ocorre na aposentação ou na exoneração de servidor efetivo 
e na exoneração de ocupante de cargo em comissão que não seja servidor efetivo, devendo ser 
calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de rompimento de vínculo 
com a Administração Pública Federal. Acórdão nº 851/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 89, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

 

4.26 Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Aposentadoria. Proventos. 
Emolumentos. Oficial de Registro. Tabelião. Consulta. É cabível a acumulação de proventos 
de aposentadoria decorrente do exercício de cargo público efetivo com a titularidade de serviços 
notariais e de registro de serventia extrajudicial regida pelo art. 236 da Constituição Federal, 
hipótese em que a incidência do teto constitucional (art. 37, inciso XI, com a redação dada pela EC 
41/2003) abarca somente os proventos originados a partir do cargo público efetivo, não atingindo 
a figura do titular de serviços notariais e de registro nem a retribuição percebida sob a forma de 
emolumentos, os quais ficam excluídos da observância ao referido limite constitucional. Acórdão 
nº 902/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212orig.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.27 Adicional por tempo de serviço. Serviço Militar. Contagem de tempo de serviço. Reserva 
militar. Servidor Público Civil. O tempo laborado no serviço público civil pode ser computado 
pelo militar para fins de contagem de tempo para a reserva, mas não para a concessão de adicional 
por tempo de serviço, por força de disposição legal (art. 137, inciso I e § 1º, da Lei 6.880/1980). 
Acórdão nº 5946/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.28 Acumulação de Pensões. Requisito. Filho. Invalidez. Dependência econômica. Pensão 
civil. Não há óbice à acumulação de duas pensões civis por filho maior inválido, desde que 
demonstrada a dependência econômica do beneficiário em relação a ambos instituidores. Acórdão 
nº 6281/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 89, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.29 Aposentadoria. Inatividade. Integralização de Parcelas. É irregular a integralização de parcela 
na passagem para a inatividade, mesmo que suportado por dispositivo legal. Este Tribunal tem 
posicionamento firme no sentido de que tal previsão viola o previsto no § 2º do art. 40 da 
Constituição Federal que estabelece que os proventos, por ocasião de sua concessão, não podem 
exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Processo nº 
236.056-2/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

4.30 Aposentadoria. Decisão. Princípio do Livre Convencimento Motivado.  A análise e 
julgamento de cada processo por esta Corte compreendem aspectos específicos de cada caso 
concreto, não cabendo se falar em conflitos de decisões em situações similares em que o Tribunal 
de Contas tenha decidido de forma diversa. À luz do princípio do livre convencimento motivado, 
esta Corte tem ampla liberdade para discordar de entendimentos vigentes e sugerir alterações, 
contribuindo para a constante evolução e aperfeiçoamento das teses consolidadas. Processo nº 
228.260-4/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

4.31 Ato de Inativação. Ingresso da servidora no regime celetista. Mudança para o regime 
estatutário apenas após a data limite do art. 6º da EC nº41/2003.Opção por regra de 
transição inaplicável. Prejulgado nº 28-TCEPR. Negativa de registro do ato de inativação. 
Expedição de determinação ao Município, para que se proceda à intimação da servidora 
para efeito de fluência do prazo recursal, nos termos do Prejulgado nº 11. Encaminhamento 
de cópia à Coordenadoria-Geral de Fiscalização. Trata-se de processo de exame de legalidade 
de ato de concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, 
fundamentada no art. 6º da EC nº 41/2003, deferida a Sra., ocupante do cargo de professora de 1ª 
a 4ª série, no Município, cuja admissão nos quadros públicos ocorreu em 16/09/1991, pelo Regime 
Geral da Previdência Social. Em análise preliminar, por meio da Instrução nº 11808/20 - CAGE, 
a Unidade Técnica solicitou esclarecimentos acerca do regime jurídico de ingresso da servidora no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.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://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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serviço público e da inclusão de verbas aos proventos, de caráter transitório, sem aplicação da 
proporcionalidade em relação ao tempo de contribuição (princípio da contributividade). É possível 
constatar que até o advento da Lei Orgânica do Município o regime jurídico dos servidores públicos 
municipais, em regra, era o estatutário, mas, após a entrada em vigor da L.O.M., de 05/04/1990, o 
regime passou a ser o celetista e somente em 2006 voltou a ser o estatutário, ano em que também 
foi instituído o regime próprio de previdência dos servidores públicos locais. Ressalta-se que, a 
partir da EC nº 20/1998, houve alteração no texto constitucional, passando a ser restringida a 
aposentadoria pelas regras do RPPS aos servidores de cargo efetivo. Desse modo, considerando 
que a servidora optou por aposentar pela regra do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
ingressou como celetista em 16/09/1991 e que o seu ingresso em cargo efetivo ocorreu apenas 
com o advento do regime estatutário a todos os servidores, em 2006, a Sra. deixou de preencher o 
requisito indicado no art. 6º da EC nº 41/2003, qual seja, o ingresso "no serviço público até 16 de 
dezembro de 2003", motivo pelo qual a negativa de registro é medida que se impõe. Nesse sentido, 
destaca-se o entendimento firmado no Prejulgado nº 28 desta Corte de Contas. Em relação à 
composição dos proventos, como bem pontuado pela Unidade Técnica, é possível constatar que 
as informações anexadas no Demonstrativo de Cálculo das Verbas Transitórias  divergem das 
inseridas no SIAP. Conforme destacado, diante da impossibilidade de aplicação da regra de 
transição do art. 6º da EC nº 41/2003, resta prejudicada a análise da matéria, na medida em que a 
necessidade de proporcionalização das verbas transitórias só tem incidência nessa forma de 
aposentadoria, com o cálculo de proventos pela última remuneração, não se aplicando à regra geral 
do art. 40, III e §3° da Constituição Federal, a que a servidora possa ter direito, que prevê o cálculo 
pela média das contribuições. Por fim, em relação às propostas do Ministério Público de Contas 
no sentido de serem encaminhadas cópias dos presentes autos ao Ministério Público Estadual em 
razão da "sistemática inobservância do preceito da legislação municipal contida no citado artigo 16 
da Lei Complementar nº 53/2006, a causar inegáveis prejuízos ao recursos aportados ao Fundo 
Municipal de Previdência, caracteriza fortes indícios do reiterado cometimento de ato de 
improbidade administrativa por parte dos gestores da autarquia previdenciária municipal", bem 
como para apuração de eventual cometimento do crime tipificado no art. 313-A do Código Penal, 
levando-se em conta a ausência de um maior detalhamento da situação e, por outro lado, a 
possibilidade de instauração de procedimento próprio nesta Corte, caso confirmados os indícios 
apontados, entende-se pertinente, em substituição, o encaminhamento de cópia da presente decisão 
à Coordenadoria Geral de Fiscalização para que verifique a necessidade de adoção das medidas 
cabíveis, considerando, ainda, a existência de diversos processos similares em trâmite nessa Corte 
de Contas. Processo nº 343520/18, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: 
Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

4.32 Ato de Inativação. Aposentadoria. Unidade técnica opina pela negativa de registro em 
razão da não aplicação, no cálculo da média, do salário-mínimo municipal informado no 
SIAP. Ministério Público opina pelo registro entendendo regular a utilização do salário-
mínimo nacional em detrimento do salário-mínimo municipal, no cálculo da média entre 
2003 e 2009, uma vez que a interessada trabalhava junto à iniciativa privada. Considerações 
do relator quanto à instrução processual. Legalidade. Registro. Trata-se de aposentadoria 
voluntária, ocupante do cargo de agente de serviços especiais, com fundamento no art. 40, § 1º, 
inciso I da Constituição Federal, conforme Decreto nº 034/2017, publicado no Diário Oficial do 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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Município, de 04/03/2017, tendo sido protocolada em 10/03/2017, conforme informação do 
sistema corporativo (Ágiles), respeitando o prazo normativo. Ao exame da aposentadoria, adota-
se o entendimento do representante do Ministério Público quanto à regularidade da utilização do 
salário- mínimo nacional em detrimento do salário-mínimo municipal, no cálculo da média entre 
2003 e 2009, uma vez que a interessada trabalhava junto à iniciativa privada nesse período, e 
considerando que independente do critério de atualização adotado para cálculo da média, o valor 
apurado será inferior ao salário-mínimo vigente, garantindo-se a percepção deste. Acolhe-se o 
opinativo do representante do Ministério Público propondo por que seja a aposentadoria em 
análise considerada legal, concedendo-lhe o respectivo registro. Processo nº 174732/17, Boletim 
de Jurisprudência do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - 
Portal TCE-PR 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito Processual. Coisa julgada. Contas ordinárias. Processo conexo. Multa. Marco 

temporal. A decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas ordinária somente 

constitui fato impeditivo à imposição de multa, em outros processos, aos responsáveis arrolados 

nas contas quando: a) o prazo de cinco anos para a eventual reabertura do processo houver 

transcorrido sob a égide da antiga redação do art. 206 do Regimento Interno do TCU, vigente até 

31/12/2011, em razão do princípio da segurança jurídica; ou b) a matéria tiver sido examinada de 

forma expressa e conclusiva, hipótese na qual seu exame dependerá do conhecimento de eventual 

recurso interposto pelo Ministério Público que atua junto ao TCU. Acórdão nº 834/21, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 352, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.2 Processual. Competência. Fiscalização do cumprimento de mandados judiciais. 1. Ao 

Tribunal de Contas não compete fiscalizar o cumprimento de mandados judiciais referentes a atos 

ilícitos no âmbito da Administração Pública, por não haver amparo nas suas competências 

constitucionais (art. 71), cabendo-lhe analisar tais atos sob os parâmetros de legalidade, legitimidade 

e economicidade. 2. O Poder Judiciário é a instância juridicamente incumbida de verificar o 

descumprimento de mandados judiciais referentes a atos ilícitos, não podendo ser substituído por 

outro órgão ou Poder, sob pena de afronta à independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º, 

da CRFB). 3. O ordenamento jurídico dispõe de instrumentos para a imposição de sanções pelo 

descumprimento de decisões judiciais, a exemplo da fixação de multa diária ou astreintes (art. 537 

do CPC), da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé (artigos 

777 do CPC) e até mesmo da responsabilização pela prática do crime de desobediência (art. 330 

do Código Penal. Processo nº 16.634-2/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 71, 

disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/regimento-interno-do-tribunal-de-contas-da-uniao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
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5.3 Transparência. Audiências Públicas. Discussão e elaboração da LOA. Convocação por 

meios de comunicação tradicionais. 1. Na convocação da população para participação em 

audiências públicas de discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo 

municipal deve utilizar meios de comunicação que deem maior visibilidade (transparência) ao 

chamamento e que, depois, possam ter sua existência comprovada. Dentro de suas possibilidades 

financeiras, o município deve utilizar os meios de comunicação, ditos tradicionais: televisão, rádio 

e mídia impressa; bem como as novas plataformas: sites, aplicativos de mensagens etc.; visando 

informar a maior quantidade de munícipes. 2. A comunicação à população municipal sobre a 

realização de audiência pública, por meio de anúncio fixado no mural da prefeitura e por 

comunicado sonoro veiculado em automóvel, não atinge grande parte da população, limitando a 

publicidade imposta a todos os atos do Poder Público (art. 37, caput, CF/1988). Processo nº 

16.738-0/2018, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 71, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf 

 

5.4 Improbidade administrativa. Decisão interlocutória que indefere pedido de depoimento 

pessoal. Agravo de instrumento. Cabimento. Prevalência de previsão contida na Lei da 

Ação Popular sobre o artigo 1.015 do CPC/2015. Microssistema de tutela coletiva.  Aplica-

se à ação de improbidade administrativa o previsto no artigo 19, § 1º, da Lei da Ação Popular, 

segundo o qual das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Na origem, trata-se de 

Ação por Improbidade na qual o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de depoimento pessoal 

da ré, o que resultou na interposição de Agravo de Instrumento. O Recurso não foi conhecido sob 

o fundamento de que seria "inaplicável na hipótese o disposto no artigo 19, parágrafo 1º da Lei n. 

4.717/1965, já que se refere às Ações Populares" e "a Decisão hostilizada não se enquadra no rol 

taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil". Esse entendimento contraria a orientação, 

consagrada no STJ, de que "O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma 

subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva" (REsp 

1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013). A ideia do 

microssistema de tutela coletiva foi concebida com o fim de assegurar a efetividade da jurisdição 

no trato dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do artigo 19, § 1º, da Lei da Ação Popular 

("Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento") se sobrepõe, inclusive nos processos 

de improbidade, à previsão restritiva do artigo 1.015 do CPC/2015. Na mesma direção: "Os arts. 

21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento 

do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos 

amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e 

do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam 

tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados com 

o escopo de 'propiciar sua adequada e efetiva tutela'" (art. 83 do CDC)" (REsp 695.396/RS, 

Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 27.4.2011). Assim, deve-se aplicar à 

Ação por Improbidade o mesmo entendimento já adotado em relação à Ação Popular, como 

sucedeu, entre outros, no seguinte precedente: "A norma específica inserida no microssistema de 

tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento 

(art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00097192/BJ064_JAN_FEV_MAR2020.pdf
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notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em 

'outros casos expressamente referidos em lei'". REsp nº 1.925.492-RJ, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.5 Improbidade administrativa. Fase de cumprimento de sentença. Requerimento de 

medidas coercitivas. Suspensão de CNH e apreensão de passaporte. Previsão feita no art. 

139, IV, do CPC/2015. Medidas executivas atípicas. Aplicação em processos de 

improbidade. Observância de parâmetros. Análise dos fatos da causa. Possibilidade. São 

cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença 

proferida em ação de improbidade administrativa. Há no Superior Tribunal de Justiça julgados 

afirmando a possibilidade da adoção das chamadas medidas atípicas no âmbito da execução, desde 

que preenchidos certos requisitos. Nesse sentido: "O propósito recursal é definir se a suspensão 

da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar 

quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo [...] O 

Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, 

positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 

inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV)" (REsp 

1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Há, também, 

decisão da Primeira Turma indeferindo as medidas atípicas, mas mediante expressa referência aos 

fatos da causa. Afirmou-se no julgado: "O TJ/PR deu provimento a recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pelo Município de Foz do Iguaçu/PR contra a decisão de Primeiro Grau 

que indeferiu o pedido de medidas aflitivas de inscrição do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes, de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte. O acórdão do 

TJ/PR, ora apontado como ato coator, deferiu as indicadas medidas no curso da Execução Fiscal. 

Ao que se dessume do enredo fático-processual, a medida é excessiva. Para além do contexto 

econômico de que se lançou mão anteriormente, o que, por si só, já justificaria o afastamento das 

medidas adotadas pelo Tribunal Araucariano, registre-se que o caderno processual aponta que há 

penhora de 30% dos vencimentos que o réu aufere na Companhia de Saneamento do Paraná-

SANEPAR. Além disso, rendimentos de sócio-majoritário que o executado possui na Rádio 

Cultura de Foz do Iguaçu Ltda.-EPP também foram levados a bloqueio" (HC 45.3870/PR, Relator 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15.8.2019). Além de fazer referência aos 

fatos da causa, essa última decisão, da Primeira Turma, foi proferida em Execução Fiscal. 

Diversamente, no caso dos autos trata-se de cumprimento de sentença proferida em Ação por 

Improbidade Administrativa, demanda que busca reprimir o enriquecimento ilícito, as lesões ao 

erário e a ofensa aos princípios da Administração Pública. Ora, se o entendimento desta Corte - 

conforme jurisprudência supra destacada - é no sentido de que são cabíveis medidas executivas 

atípicas a bem da satisfação de obrigações de cunho estritamente patrimonial, com muito mais 

razão elas devem ser admitidas em casos onde o cumprimento da sentença se dá a bem da tutela 

da moralidade e do patrimônio público. Superada a questão da impossibilidade de adoção de 

medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial pela jurisprudência dessa Corte, não há como 

não considerar o interesse público na satisfação da obrigação um importante componente na 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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definição pelo cabimento (ou não) delas à luz do caso concreto. Os parâmetros construídos pela 

Terceira Turma, para aplicação das medidas executivas atípicas, encontram largo amparo na 

doutrina se revelam adequados, também, no cumprimento de sentença proferida em Ação por 

Improbidade. Conforme tem preconizado a Terceira Turma: "A adoção de meios executivos 

atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua 

patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão 

que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância 

do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.788.950/MT, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Consigne-se que a observância da 

proporcionalidade não deve ser feita em abstrato, a não ser que as instâncias ordinárias 

expressamente declarem o artigo 139, IV, do CPC/2015, inconstitucional. Não sendo o caso, as 

balizas da proporcionalidade devem ser observadas com referência ao caso concreto, nas hipóteses 

em que as medidas atípicas se revelem excessivamente gravosas, por exemplo, causando prejuízo 

ao exercício da profissão. REsp 1.929.230-MT, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 695, 

disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.6 Responsabilidade. Julgamento de Contas. Prescrição. Sanção. O reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva do TCU atinge apenas as sanções previstas na Lei 8.443/1992, 

não constituindo impedimento para que as contas sejam julgadas irregulares. Acórdão nº 899/21, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 353, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.7 Inspeção Ordinária. Irregularidades materiais que configuram falhas insanáveis e ato 

doloso de improbidade administrativa em caráter incidental e sem força de coisa julgada. 

Imprescritibilidade da pretensão de condenação a ressarcimento ao erário. Tese firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 de Repercussão Geral. Desaprovação da 

matéria com ressarcimento ao erário. Emissão de parecer prévio para instrumentalizar o 

julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do artigo 1º, inciso I, 

alínea “g”, da LC nº 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar 

nº 135, de 04 de junho de 2010, nos termos da Resolução nº 31/2018.  A 1ª Câmara apreciou 

Inspeção Ordinária realizada em Prefeitura, concernente ao exercício de 2005, na qual foram 

constatadas irregularidades de natureza formal e material. Preliminarmente, a Douta Relatora 

reafirmou a competência do Tribunal para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age 

na qualidade de ordenador de despesas, uma vez que a tese fixada pelo STF, no julgamento do 

Recurso Extraordinário de nº 848826, restringiu os efeitos da decisão aos fins previstos no art. 1º, 

inciso I, alínea “g”, da LC 64/90, que trata das hipóteses de inelegibilidade, permanecendo intacta 

a competência do Tribunal para imputar dano e aplicar sanções aos Prefeitos Municipais, conforme 

assentado em precedentes do Tribunal, notadamente na Questão de Ordem apreciada pelo 

Tribunal Pleno, na 49ª Sessão, de 04 de julho de 2017, quando do julgamento do Processo nº 

011806/2008 – TC , além dos Processos nº 7136/2015 (Acórdão nº 41/2018-TC) e 21867/2016-

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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TC (Acórdão nº 42/2018-TC). Foi reconhecida de ofício, a incidência da prescrição quinquenal no 

caso concreto, à luz do caput do art. 111 da Lei Complementar nº 464/2012, além do enunciado 

da Súmula n.º 27-TCE/RN. Ressaltou-se que, no decorrer da instrução processual, foi proferida 

decisão pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Recurso Extraordinário nº 636.886, fixando 

a tese de que "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal 

de Contas" (tema 899), de modo que a Suprema Corte teria restringido a hipótese de 

imprescritibilidade apenas às infrações que caracterizem ato doloso de improbidade administrativa. 

A Relatora destacou também a tese fixada pelo STF de forma recente: “São imprescritíveis as ações 

de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 

Administrativa” (Tema 897). Registrou-se que, no âmbito do Tribunal, um dos primeiros 

precedentes que abordaram os referidos Temas do STF de forma detalhada se deu perante a 1ª 

Câmara de Contas quando do julgamento do Processo de nº 701092/2012 (Acórdão nº 147/2020-

TC), além do Processo de nº 8689/2008 (Acórdão nº 159/2020-TC), julgado pelo Pleno. 

Compreendeu, a Relatora, que com a fixação das teses pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 

666, 897 e 899 de Repercussão Geral, seria possível a análise da prescrição também para os casos 

de falhas de ordem material. Assentou-se que, considernado os citados precedentes no âmbito do 

Tribunal, seria possível analisar, de forma incidental, se determinados atos do Chefe do Poder 

Executivo se enquadrariam como atos dolosos de improbidade administrativa, associados ao 

elemento subjetivo dolo, para fins da incidência ou afastamento da prescritibilidade do dano ao 

erário. Firmado o entendimento de que a prescritibilidade de dano ao erário poderia eventualmente 

ser afastada, a Relatora destacou que se estaria diante de caso de inconstitucionalidade material e 

consequente negativa da aplicação do art. 116 da Lei Orgânica do Tribunal, o qual afirma a 

impossibilidade da aplicação do tema prescrição às ocorrências de dano ao erário. Ressaltou-se que 

essa negativa de aplicação de dispositivo legal acometido de inconstitucionalidade material estaria 

fartamente chancelada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podendo igualmente ser 

adotada por órgãos administrativos de extração e relevo Constitucional, tais como os Tribunais de 

Contas, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, conforme 

precedentes citados. Destacou, ainda, a previsão contida no art. 142 da LCE nº 464/12, que prevê 

a possibilidade do Tribunal se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder 

Público, negando-lhe aplicação. Ressaltou, ademais, que o incidente deveria ser analisado pelo 

Pleno do Tribunal, salvo se já houvesse pronunciamento do Tribunal ou do STF sobre a questão, 

sendo essa a hipótese analisada. Passou-se a analisar as falhas de ordem material descritas na 

instrução, para que fosse apurada, em cada caso e de forma incidental, a presença ou ausência do 

elemento subjetivo dolo (inclusive na sua forma genérica), visando o seu enquadramento (ou não) 

das condutas como atos dolosos de improbidade administrativa. O Colegiado decidiu, à 

unanimidade, julgar de forma preliminar pela declaração, de ofício, da competência do Tribunal 

para processar e julgar a prestação de contas de gestor Municipal, consoante regramento presente 

na Resolução nº 31/2018-TC. Ainda de forma preliminar, pelo reconhecimento da prescrição 

quinquenal com relação às falhas formais e obrigações de fazer, e, no mérito, julgar pela 

irregularidade das contas, com determinação ao ordenador da despesa de ressarcimento ao erário, 

além da emissão de Parecer Prévio, em desfavor do gestor, para instrumentalizar o julgamento pela 

Câmara Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 
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nº 64. Processo nº 005211/2006 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 2/21, 

disponível em: Informativo_nº_02_2021__TCE_RN.pdf 

 

5.8 Direito Processual. Relator. Impedimento. Prova (Direito). Suspeição. Para o acolhimento 

de arguição de impedimento ou de suspeição da autoridade excepta, é imprescindível que a parte 

supostamente prejudicada comprove, de forma inequívoca, hipótese taxativamente prevista na 

legislação de regência, como também o interesse direto do relator no desfecho do processo de 

controle externo, com ofensa ao princípio da imparcialidade do juiz e a dispositivo da Lei Orgânica 

da Magistratura. Acórdão nº 922/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.9 Responsabilidade. Solidariedade. Credor. Prerrogativa. Solidariedade Passiva. 

Litisconsórcio. Nos processos de controle externo, a solidariedade passiva é benefício do Estado-

autor, a quem, na condição de credor, é facultado exigir de um ou de todos os devedores a 

integralidade da dívida. Logo, o litisconsórcio necessário não configura direito subjetivo do 

responsável citado, não havendo que se falar em prejuízo processual e aos interesses do recorrente 

por ele permanecer isoladamente no polo passivo do processo. Acórdão 6833/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 354, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.10 Direito Processual. Medida Cautelar. Oportunidade. Fumus boni iuris. Eficácia da lei. 

Legislação. Regulamentação. Se a ausência de regulamentação de dispositivo legal cuja eficácia 

está condicionada à edição de ato pelo Poder Executivo puder propiciar a ocorrência de dispêndios 

irregulares de recursos, resta configurado o requisito da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) 

para fins de adoção de medida cautelar pelo TCU no sentido de determinar aos jurisdicionados que 

se abstenham de aplicar referido dispositivo. Acórdão nº 1039/21, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 355/21, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

5.11 Responsabilidade. Débito. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Citação. 

Convalidação. Se não houver prejuízo à defesa do responsável alcançado pela decisão, o fato de 

a citação ter ocorrido antes da desconsideração da personalidade jurídica pelo relator ou pelo 

Tribunal não impede a aplicação desse instituto para alcançar o patrimônio de sócio de empresa 

que contribuiu para dano ao erário, tendo em vista a possibilidade de convalidação, pelo colegiado, 

da citação promovida pela unidade técnica, com fundamento no art. 172 do Regimento Interno do 

TCU. Acórdão nº 1060/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 355/21, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/66/Informativo_n%C2%BA_02_2021__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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/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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5.12 Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Decisão Embargada. 

Inexistência. Repetição de Alegações. Recurso de Cunho Protelatório. Improcedência do 

Recurso. O TCE/SC negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto 

conjuntamente, pela Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC), pela Secretaria 

de Estado da Fazenda (SEF), pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE/SC) e 

pela Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina (CGE/SC), por verificar repetição de 

alegações já apreciadas em recursos anteriores. Desse modo, foi mantida a Decisão n. 864/2020, a 

qual, cautelarmente, determinou a suspensão dos pagamentos da parcela da Indenização pelo Uso 

de Veículo Próprio (IUVP) prevista no inciso I do artigo 3º e no artigo 4º do Decreto nº 283/2019 

a todos os atuais beneficiários (parcela fixa mensal), sem prejuízo do pagamento da parcela prevista 

no inciso II do artigo 3º, na metodologia estabelecida no artigo 5º do citado Decreto, para fins de 

ressarcimento aos servidores que utilizarem seus veículos particulares para o exercício de atividades 

tipicamente estatais relativas ao cargo, fora do local de sua lotação, até que a IUVP seja 

regulamentada de acordo com os requisitos constantes da Decisão nº 649/2019. Trata-se de 

Recursos de Embargos de Declaração interposto, novamente, de forma conjunta, pela PGE/SC, 

pela SEF, pela DPE/SC e pela CGE/SC, contra a Decisão n. 11/2021, proferida na Sessão 

Ordinária Virtual de 27/01/2021, nos autos do @REC-20/00674270 (Recurso de Embargos de 

Declaração).  Inicialmente, o Relator explicou que os órgãos mencionados (PGE, SEF, CGE e 

DPE/SC) apresentaram novamente recurso de Embargos de Declaração, em síntese, alegando 

omissão na decisão embargada, pois no voto condutor da decisão embargada não teria sido 

“analisado o argumento de que o Estado de Santa Catarina judicializou tanto a competência do 

TCE para sustar Decreto do Poder Executivo quanto a regularidade e proporcionalidade do 

pagamento da Indenização de Uso de Veículo Próprio – IUVP, nos itens 3.3, 3.4 e 3.5 da petição 

inicial do MS nº 5000385-19.2020.8.24.0000".  O Relator esclareceu que os Embargantes buscavam 

o provimento do recurso, com efeitos infringentes (art. 313, inciso V, alínea “a”, art. 489, § 1º, a 

art. 1.022, inciso II, do CPC), para suspender o processo @RLI-19/00255496 até o julgamento do 

MS n. 5000385-19.2020.8.24.0000, "pois eventual prolação de decisão final afrontaria a decisão 

liminar proferida no MS nº 5000385-19.2020.8.24.0000, usurpando a competência do Poder 

Judiciário". Ele observou que os órgãos PGE/SC, SEF, DPE/SC e CGE/SC já ingressaram com 

três Embargos de Declaração nos quais, basicamente, fazem semelhantes questionamentos 

(supostas omissões nas decisões), contudo, o TCE/SC manteve a determinação ao Governador do 

Estado de adoção de medidas para suspender o pagamento da parcela básica da Indenização pelo 

Uso de Veículo Próprio (IUVP), prevista nos arts. 3º, inciso I, e 4º do Decreto Estadual n. 

283/2019, a todos os seus beneficiários, salvo na hipótese da parcela prevista no inciso II do artigo 

3º, na metodologia estabelecida no artigo 5º do citado Decreto. O Relator destacou o entendimento 

da área técnica do Tribunal sobre a interposição do Recurso de Agravo @REC-20/00282193, no 

qual, "resumidamente, requereu-se, em preliminar, a suspensão do processo @RLI-

19/00255496 até o julgamento do Mandado de Segurança (MS) n. 5000385-19.2020.8.24.0000, 

com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC)", e outras 

alegações. Ocorre que, por meio da Decisão n. 864/2020, nos termos do voto do Relator, foram 

rejeitadas todas essas teses, e negou-se provimento ao Recurso de Agravo. Após essa decisão, as 

partes opuseram Recurso de Embargos de Declaração sustentando a existência de contradição e 

obscuridade na Decisão n. 864/2020, pugnando pelo provimento dos Embargos, com efeitos 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000674270
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1900255496
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000282193
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1900255496
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1900255496
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infringentes, para suspender o processo @RLI-19/00255496 até o julgamento do MS n. 5000385-

19.2020.8.24.0000, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, o qual também foi 

negado provimento. O Relator salientou que "a pura rediscussão do mérito de uma decisão é 

vedada no âmbito dos Embargos de Declaração. A apreciação deve se limitar às suas causas legais 

de oponibilidade (contradição, omissão ou obscuridade) ou, ainda, a eventuais nulidades. Somente 

como provimento de alegações nesse sentido é que se pode atingir, ocasionalmente e por via 

reflexa, o mérito da decisão embargada". E complementou: "como esclarecido no 

Processo @REC-20/00282193 (recursos de Agravo), o objeto do MS nº 5000385-

19.2020.8.24.0000 é a discussão de eventual usurpação de competência pelo Tribunal de Contas 

sobre a IUVP (que seria do Legislativo ou do Judiciário). Não trata propriamente da legalidade ou 

ilegalidade da despesa IUVP".  "A decisão embargada considera o objeto da referida ação judicial 

ao decidir, e decide com base nisso. A discordância dos Embargantes em relação ao que foi 

decidido matéria de mérito cuja discussão se esgotou no julgamento do Agravo interposto em face 

da decisão cautelar. Assim, o fato de os Embargantes discordarem da decisão não significa que ela 

seja omissa; representa, apenas, descontentamento com o que foi decidido em sede recursal, o que 

não se sujeita a embargos de declaração", concluiu o Relator. @REC-21/00147417, Informativo 

de Jurisprudência TCESC nº 83, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1990&op=doc 

 

5.13 Processo Normativo. Projeto de Resolução. Instituição de Política de Inovação no 

TCE/SC. Implantação do Inova TCE. Princípio da eficiência do serviço público. 

Instituição do Comitê de Inovação CITC e do Laboratório de Inovação. Processo 

normativo. Projeto de resolução. Instituição da Política de Inovação no TCE/SC. 

Implantação do Inova TCE. Princípio da eficiência do serviço público. Instituição do 

Comitê de Inovação CITC e do Laboratório de Inovação. O TCE/SC aprovou o Projeto de 

Resolução que instituiu a Política de Inovação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

com a finalidade de construir um ambiente organizacional que tenha a inovação como um dos 

pilares para o desenvolvimento profissional e o aprimoramento das atividades institucionais. 

Também foram instituídos o Comitê de Inovação (CITC) e o Laboratório de Inovação.  Trata-se 

de Processo Normativo inaugurado pelo Presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que 

estabelece a Política de Inovação do Tribunal com os seguintes objetivos: estimular a boa 

administração e governança pública, fortalecer a importância do cidadão como ator central da 

atuação do Tribunal de Contas, promovendo, sempre que possível, a sua participação na 

formulação de projetos e ações institucionais; integrar a inovação à cultura organizacional do 

Tribunal de Contas, bem como disseminá-la, sempre que possível, aos seus jurisdicionados; 

estimular a criação de um ambiente criativo, multidisciplinar e colaborativo, otimizar a atuação das 

unidades organizacionais do Tribunal de Contas por meio da adoção de novas metodologias ou 

abordagens, entre outros.  O Projeto de resolução também instituiu o Comitê de Inovação (CITC), 

órgão deliberativo destinado a estruturar e a orientar a operacionalização dos instrumentos e dos 

processos necessários para a implementação da Política de Inovação do TCE/SC, com a finalidade 

de formular, aprovar, coordenar e acompanhar os projetos e ações que irão compor o Programa 

InovaTCE, garantindo o alinhamento ao Planejamento Estratégico, definir a prioridade no 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000282193
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100147417
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1990&op=doc
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tratamento das atividades e dos temas relacionadas com a Política de Inovação, entre outras 

competências. Também foi instituído o Laboratório de Inovação do TCE/SC como ambiente de 

experimentação na execução de ações e iniciativas.  O Relator observou que o Presidente do 

Tribunal de Contas discorreu em sua Exposições de Motivos sobre a finalidade de construir um 

ambiente organizacional que tenha a inovação como um dos pilares para o desenvolvimento 

profissional e o aprimoramento das atividades institucionais, e destacou que "a inovação é um 

preceito garantido constitucionalmente, tanto por meio do princípio da eficiência, quanto por meio 

do estímulo à instituição e a manutenção de ambientes promotores da inovação nos órgãos 

públicos". Nesse rumo preceitua a Constituição Federal, art. 37 e art. 219, parágrafo único.  Por 

fim, o Relator observou que "no âmbito do Estado de Santa Catarina, a Lei (estadual) n. 

14.328/2008 dispõe sobre incentivos à inovação no ambiente produtivo no Estado de Santa 

Catarina, regulamentada pelos Decretos n. 2372/09 e n. 3165/10. Em seu art. 2º, inciso I, a Lei 

(estadual) n. 14.328/2008, conceitua 'inovação' como a 'introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos processos, bens ou 

serviços'. Desta maneira, constato que a proposta de resolução apresentada pelo Presidente desta 

Corte guarda sintonia com o arcabouço legislativo sobre o fomento da inovação". @PNO-

21/00055806, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 83, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1990&op=doc 

 

5.14 Projeto normativo. Procedimento apuratório preliminar. Princípio da seletividade. 

Avaliação de critérios. Relevância. Risco. Materialidade. Oportunidade. Gravidade. 

Urgência. Tendência. Padronização de seleção. Tratamento de denúncias. 

Representações. O TCE/SC aprovou o projeto de resolução que instituiu o procedimento de 

seletividade e alterou o Regimento Interno para dispor sobre o Procedimento Apuratório 

Preliminar. A seletividade das demandas apresentadas a esta Corte de Contas será avaliada por 

meio do procedimento apuratório preliminar (PAP). O Procedimento apuratório preliminar (PAP) 

é um exame que precederá a autuação dos processos que hoje já tramitam na casa. Excetuam-se 

desse exame os processos que são autuados por determinação constitucional, tais como as 

prestações de contas do governador e dos prefeitos. Serão realizados no procedimento apuratório 

preliminar o exame das condições prévias (art. 6º) e a análise propriamente dita da seletividade (art. 

8º e seguintes).  Trata-se de processo normativo que instituiu o PAP e o procedimento de 

seletividade. O procedimento de seletividade padronizará o tratamento e a seleção de informações 

de irregularidades recepcionadas e dos dados encaminhados pelas unidades gestoras por força de 

normativo do TCE/SC, com a finalidade de racionalizar a sua atuação e as demandas de fiscalização 

não previstas no planejamento anual. O Relator destacou as palavras do Presidente do Tribunal 

nas Exposições de Motivos do projeto de resolução aprovado: "O TCE/SC passa por 

transformações operacionais, fruto da modificação das demandas do controle externo e, ao longo 

dos anos, vem procurando se adequar a cada momento. A necessidade de implantação de 

instrumentos de seletividade no exercício do controle externo decorre da necessidade de 

priorização das demandas encaminhadas a esta corte, o que impõe a revisão dos processos de 

trabalho. Objetiva se, portanto, que este Tribunal possa ter uma atuação mais proativa e menos 

reativa. No presente momento, em face da amplitude das competências e do volume de unidades 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100055806
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100055806
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1990&op=doc
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jurisdicionadas deste Tribunal, suscita a necessidade de adoção de mecanismos objetivos para o 

direcionamento da atuação do controle externo para questões de efetivo interesse social, que traga 

para o centro do debate temas relevantes e atuais em matéria de contas públicas, e o projeto 

apresentado segue esse rumo".  O Relator salientou o objetivo do projeto de resolução aprovado 

é “regulamentar o procedimento de seletividade que avaliará se estão presentes nas informações de 

irregularidades os critérios de relevância, risco, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e 

tendência. Acerca desses critérios, antecipa-se que serão regulamentados por meio de portaria, uma 

vez que é imperioso que seja feita avaliação permanente de seus termos, dada a necessidade de 

evolução e adaptação a novas realidades que possam se apresentar". "No caso de representações e 

denúncias, as condições prévias têm sua equivalência nos requisitos de admissibilidade, razão pela 

qual também são propostas alterações no Regimento Interno. Superadas as condições prévias ou 

os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da seletividade, segundo os critérios de 

relevância, risco, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência. Tendo sido 

preenchidos os critérios de seletividade, os autos são convertidos no processo específico, conforme 

previsto no Regimento Interno, ou terá seu objeto incluso em auditoria em andamento na 

programação de fiscalização", complementou o Presidente do TCE/SC nas Exposições de 

Motivos do projeto.  Por fim, o Relator expôs as justificativas do Diretor Geral de Controle 

Externo sobre o propósito dos art. 100 e 101, § único do Regimento Interno: "conferir um 

tratamento diferenciado a demandas externas de fiscalização quando oriundas de órgãos e agentes 

públicos que têm atribuições direta ou indiretamente vinculadas ao controle da administração 

pública. Isso se dá para diferir das demais comunicações de irregularidades carreadas ao Tribunal 

de Contas por pessoas físicas ou jurídicas, feitas com suporte no artigo 62, §2º, da Constituição 

Estadual, que autoriza a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato legitimidade 

para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, que 

são autuadas como processo de denúncias, sob a sigla DEN".  E complementou: "O segundo 

propósito é afastar o exame de admissibilidade quando a representação é subscrita pelo Presidente 

do Tribunal, pelos demais Conselheiros ou por Procurador junto ao Tribunal de Contas, tendo por 

premissa que a legitimidade e a pertinência material sempre se encontram presentes, bem como os 

demais pressupostos atrelados a sua admissão. Ocorre que o denominado Procedimento Preliminar 

Apuratório, consoante o previamente exposto, busca aplicação em demandas tanto iniciadas no 

âmbito do próprio Tribunal de Contas, quanto as de origem externa, venham elas a se revestirem 

sob o manto de uma denúncia ou de uma representação. O exame de seletividade a ser 

implementado, quando aplicado como crivo de uma autuação, intermediará o exame de 

admissibilidade de uma denúncia ou representação e o exame de mérito. É, portanto, distinta da 

análise das condições admissionais, apresenta-se como uma fase superveniente, nova e diversa 

daquela". @PNO-20/00362200, Informativo de Jurisprudência TCESC nº 83, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1990&op=doc 

 

5.15 Direito Processual. Prova Testemunhal. Prova Pericial. Produção de Prova. Evidência em 

Auditoria. A impossibilidade de se deferir a produção de prova pericial ou testemunhal, em face 

da estrutura procedimental adotada na Corte de Contas, não inviabiliza que o interessado carreie 

referida matéria probatória a partir de sua conversão em prova documental, caso deseje, reduzindo 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000362200
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=209&idj=1990&op=doc
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a termo os depoimentos que julgar relevantes, ou apresentando laudo pericial. Processo 106.136-

3/15, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.16 Certidão. Documento Digital. Autenticidade. Verificação. Cabe à Administração, diante das 

certidões físicas apresentadas e oriundas da internet, proceder à verificação da autenticidade da 

certidão junto ao sítio eletrônico correspondente e não inabilitar, de plano, a interessada no 

certame. Processo nº 230.591-7/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 4/21, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.17 Representação da Lei 8.666/93. Cautelar. Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora 

configurados. Deferimento. Deferimento de medida cautelar para imediata suspensão do 

certame de Pregão Eletrônico do Consórcio de Saúde de Municípios, tendo em vista as seguintes 

irregularidades no edital: (i) Ausência de previsão obrigatória da planilha de custo contendo as 

regras e garantias constitucionais e infraconstitucionais previstas na Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT e Convenção Coletiva de Trabalho, - CCT das categorias laborais nele prevista, 

desrespeitando o Enunciado n.º 331 -TST e "Acórdão 3197/16 - Tribunal Pleno; Acórdão 3253/16 

- Tribunal Pleno" - do Estado do Paraná - TCE, ambos com força NORMATIVA, entre outras 

incompatibilidades com a LLC. (ii) ilegalidade das exigências e limitações como critério de 

habilitação jurídica e qualificação técnica, infringindo o rol taxativo, artigos 27 a 31 da LLC e 

Acordão do TCE/PR e TCU. Preliminarmente, houve o RECEBIMENTO da Representação, vez 

que preenchidos os requisitos do §1º do artigo 113 da Lei nº 8.666/93, bem como dos artigos 30 

e 34 da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual nº 113/2005) e dos artigos 275 

e 276, caput e §1º, do Regimento Interno. A partir da análise das impropriedades anunciadas pela 

representante, a suspensão cautelar do certame tornou-se medida a se impor, pois verificado o 

preenchimento dos requisitos autorizadores da sua concessão, no que concerne aos itens referentes 

à ausência de planilha detalhada de custos e das exigências e limitações como critério de habilitação 

jurídica e qualificação técnica. O fumus boni iuris restou demonstrado na plausibilidade das 

alegações do representante, conforme considerações tecidas anteriormente. O periculum in mora 

está evidenciado, já que a licitação está em andamento e eventual homologação do processo 

licitatório e celebração de contrato poderá resultar em prejuízos aos cofres públicos. Ademais, a 

continuidade do processo licitatório nessas circunstâncias poderá afrontar princípios da legalidade, 

competitividade, isonomia. Desta forma, deferida medida cautelar para suspender o processo 

licitatório Pregão Presencial, no estado em que se encontra. Processo nº 38751/21, Boletim 

Informativo do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal 

TCE-PR 

 

5.18 Recurso de Agravo. Não acolhimento de medida cautelar para sustentar o pregão 

eletrônico. Não configuração do fumus boni iuris e o periculum in mora. Conhecimento e 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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desprovimento. A concessão de cautelar é medida de natureza excepcional, justificável apenas em 

face do cumprimento de requisitos específicos, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni 

iuris. Quanto ao último, a decisão agravada ponderou que não ficou suficientemente demonstrada 

a plausibilidade das impropriedades alegadas de modo a justificar a interrupção de regular 

procedimento licitatório. A esse respeito, a recorrente reiterou os fatos descritos na representação. 

Trouxe novos documentos apenas quanto ao possível descumprimento do requisito previsto no 

edital do pregão eletrônico, referente à necessidade de licença ambiental para Coleta e Transporte 

de Resíduos Classe II. Após a interposição do presente agravo, juntou a petição intermediária, 

contendo consultas feitas a três regionais do Instituto de Água e Terra (IAT) segundo as quais a 

mudança de endereço do empreendimento licenciado invalidaria a licença; bem como contrato 

social da empresa supracitada, demonstrando que houve mudança de endereço do 

empreendimento previsto em uma das licenças ambientais apresentadas pela empresa (habilitada 

na contratação do lote 01 do pregão questionado). Em que pese a nova documentação trazida aos 

autos, o que por si só não invalida licença emitida pelo órgão competente, nota-se que a empresa 

habilitada apresentou duas licenças ambientais, ambas ainda vigentes segundo consulta ao sítio 

eletrônico do IAT. Ou seja, ainda que reconhecida a invalidade da licença concedida à filial que 

supostamente mudou de endereço, a empresa possui outra filial licenciada para prestar os serviços 

a serem contratados. Segundo esta licença, a filial da empresa habilitada situada no município possui 

autorização para a atividade de transporte de cargas em geral e de resíduos classes I e II, o que, a 

princípio, cumpre o requisito previsto em edital. Ressaltou-se que a empresa habilitada cumpriu os 

requisitos legais, pois possui duas licenças de operação ambiental vigentes e emitidas pelo órgão 

competente para empreendimentos localizados dentro do Estado do Paraná, de modo que também 

não ficou suficientemente demonstrado o fumus boni iuris necessário a concessão da liminar 

pleiteada. Repiso que todas as supostas impropriedades noticiadas pela recorrente, inclusive 

eventual invalidade das licenças ambientais apresentadas pela empresa serão objeto de análise da 

representação interposta pela recorrente. Considerando que, conforme o exposto, não foi 

apresentado fundamento apto a justificar a alteração da decisão agravada para conceder liminar 

suspendendo o regular andamento do pregão eletrônico do Município, a decisão do Tribunal Pleno 

foi no sentido do conhecimento conheça do presente recurso de agravo para, no mérito, negar-lhe 

provimento. Processo nº 18289/21, Boletim Informativo do TCEPR nº 93/21, disponível em: 

Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

5.19 Denúncia. Fatos objetos de inquérito civil. Princípios da eficiência e da utilidade da prática 

dos atos processuais. Pelo arquivamento, sem apreciação de mérito. Trata-se de Denúncia 

formulada em face de Prefeitura Municipal, em que são noticiadas supostas irregularidades 

referentes à doação de um imóvel público a entidade particular, sem procedimento licitatório. Além 

disso, aponta-se utilização indevida desse imóvel e descumprimento das condições previamente 

estabelecidas em lei, o que, ao invés de ensejar o seu retorno ao Poder Público, originou a edição 

de nova lei municipal em 2018, repactuando as condicionantes anteriormente estabelecidas, sem 

justificativa aparente, bem como autorizando o donatário a ceder parcialmente o imóvel a 

instituições educacionais profissionalizantes, de nível superior, presenciais e EAD (ensino à 

distância), do que também alega descumprimento. Isso porque, segundo alega, a autorização de 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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funcionamento no imóvel doado a escola particular de ensino fundamental e médio sediada em 

outro município ofende às regras de licitação, contraria a mencionada lei municipal, em detrimento 

ao erário público, e possibilita a concorrência desleal com outras instituições de ensino situadas no 

município denunciado. Por fim, afirmou o denunciante que o donatário, além de não cumprir com 

sua obrigação no prazo acordado, recebeu recursos para prestar serviços educacionais a alunos do 

município denunciado em outro município. Em conformidade com os opinativos uniformes da 

Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, a presente Denúncia deve 

ser arquivada, sem apreciação do mérito, em razão da existência de inquérito civil relativamente 

aos mesmos fatos apontados. Consequentemente, muito embora a matéria de que trata o 

mencionado inquérito civil seja, também, de competência desta Corte de Contas, levando-se em 

conta os princípios da eficiência, de que tratam os arts. 37, caput, da Constituição Federal, e 8º do 

Novo Código de Processo Civil, e da utilidade da prática dos atos processuais, a presente Denúncia 

deve ser arquivada, sem apreciação do mérito. Isso porque eventual futuro advento de decisão 

judicial proferida com base nas Leis nº 7.347/85 e 8.429/92 exaurirá, praticamente, todo o objeto 

das medidas que poderiam vir a ser propostas por este Tribunal. Vale destacar, outrossim, que a 

decisão de encerramento do processo sem julgamento de mérito não poderá ser utilizada em favor 

dos Denunciados, haja vista que o motivo do arquivamento se refere, exclusivamente, a questão 

de ordem procedimental, consistente no objetivo de evitar que sejam praticados atos instrutórios 

em duplicidade e proferidas decisões contraditórias, reconhecendo-se a prevalência da investigação 

ministerial, neste caso concreto, dada a maior amplitude das provas produzidas na comarca de 

origem. Face ao exposto, o voto é no sentido de que este Tribunal Pleno determine o arquivamento 

da presente Denúncia, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 398, § 3º, do Regimento 

Interno. Processo nº 69412/19, Boletim Informativo do TCEPR nº 93/21, disponível em: Boletim 

Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR  

 

5.20 Processo Eletrônico. Lei nº 11.416/2006. Duplicidade de intimações. Contagem dos prazos 

processuais. Termo inicial. Portal Eletrônico. Prevalência. O termo inicial de contagem dos 

prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo 

portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). A controvérsia cinge-

se a aferir o termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade das 

intimações eletrônicas previstas na Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais 

especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal 

Eletrônico. A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes jurisprudenciais. 

A corrente jurisprudencial defensora de que, se ambas as formas de intimações forem feitas em 

relação ao mesmo ato processual, deve prevalecer a realizada no Diário da Justiça Eletrônico, 

afirma que a própria Lei do Processo Eletrônico, no § 2º do art. 4º, estabelece que a publicação 

dos atos judiciais e administrativos, realizada no Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em 

sítio da rede mundial de computadores, substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para 

quaisquer efeitos legais, exceto nos casos que, por lei, se exigir intimação ou vista pessoal. A 

corrente jurisprudencial que defende deva prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico 

salienta que, nos termos do art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, as intimações feitas por meio 

eletrônico em portal próprio a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Argumenta-se, 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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ademais, que o Novo Código de Processo Civil, no art. 270, prestigia o meio eletrônico, como 

forma preferencial de comunicação dos atos processuais, e que a intimação pela publicação em 

órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica em face do disposto no 

art. 272 do NCPC. Por sua vez, a terceira corrente jurisprudencial, segundo a qual, havendo 

duplicidade de intimações, deve prevalecer a primeira validamente efetuada, alicerça-se no 

fundamento de que, para todos os efeitos, as partes e seus advogados tomam ciência do ato judicial 

ou administrativo logo na primeira intimação oficialmente realizada, que, normalmente, costuma 

ser a publicação da imprensa eletrônica, podendo a partir de então recorrer ou promover o ato 

processual adequado. Portanto, não é concebível que se aguarde a ultimação da outra intimação 

para se considerar devidamente cientificado. Na sequência, convém diferenciar os dois tipos de 

comunicação dos atos processuais previstos na Lei do Processo Eletrônico, que aqui estão em 

debate - intimação pelo Portal Eletrônico e intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. De um 

lado, a intimação pelo Diário Eletrônico de Justiça envolve a inserção da informação em diário 

publicado periodicamente. O servidor insere a informação no jornal eletrônico do Tribunal, o qual 

é disponibilizado, em regra, ao final do dia. Há regra específica segundo a qual a publicação do ato 

judicial é considerada no dia seguinte ao da disponibilização, marcando o começo dos prazos 

processuais. Os prazos são contados com a exclusão do dia do começo e com a inclusão do dia do 

término. Logo, o primeiro dia do prazo ocorre apenas no dia seguinte ao considerado como data 

da publicação. De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação 

por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no 

âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre "por dentro" do sistema 

informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é 

intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo 

processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso 

consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no 

dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso 

não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será 

considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-

se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta modalidade de notificação dos atos 

judiciais, estabelece o aludido art. 5º da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por 

meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Dito isso 

e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause 

dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - 

mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial 

para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer 

a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, 

ainda que atualmente esta também seja eletrônica. Com efeito, levando-se em consideração os 

princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa, atinentes ao Direito Processual, 

deve a norma ser interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na 

contagem dos prazos processuais. Se a própria Lei do Processo Eletrônico criou essa forma de 

intimação, dispensando qualquer outra, e tornou este mecanismo hábil a promover, inclusive, as 

intimações pessoais dos entes que possuem tal prerrogativa, não há como afastar a conclusão de 

que esta regerá o prazo naturalmente em relação ao advogado que esteja cadastrado no sistema 
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eletrônico. Há, pois, uma presunção de validade, que leva a exigir do Poder Judiciário 

comportamento condizente com os ditames legais e com a boa-fé processual. Desse modo, 

entende-se que sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei n. 

11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente 

cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe. EAREsp 1.663.952-RJ, 
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