
 

 

 

VERSÃO CONSOLIDADA - 2021 

 

Com o objetivo de criar mais uma fonte de pesquisa dentro do projeto Jurisprudência Selecionada de 

Controle Externo, o “Consolidado Anual” sintetiza em documento único todas as edições lançadas pelo 

Setor de Jurisprudência do TCMGO ao longo do ano, sendo o documento atualizado mensalmente. 

Para pesquisar temas determinados, basta seguir os seguintes passos:  

1. abrir o Consolidado;  

2. clicar, ao mesmo tempo, nas teclas “Ctrl” + “F”;  

3. inserir palavra-chave (tema de pesquisa) no campo que aparecerá no alto da tela de seu computador;  

4. havendo o termo procurado no documento Consolidado, ele será imediatamente localizado no corpo 

do texto. 
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Goiânia | 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2021 | n. 19 

 

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

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

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

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

Tribunais.  
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concessão de medida cautelar para suspensão do contrato. Irregularidade da 
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1.1.6 Dispensa da Licitação. Contratação Emergencial. Prestação de Serviço. Apuração 
de Responsabilidade.  

1.1.7 Obra paralisada. Suspensão temporária. Prorrogação de contrato. Termo aditivo. 
Prazo de vigência. 

1.1.8 Licitação. Anulação. Perda de Objeto. Revisão Contratual. Correção de Falhas.  
1.1.9 Contrato Administrativo. Pagamento antecipado. Requisito. Garantia contratual.  
1.1.10 Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Limite mínimo. Remuneração. Mão de 

obra. Medição. Resultado.   
1.1.11 Embora a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) não vede expressamente o uso do 

sistema de registro de preços (SRP) para contratação de obras, é indevido o 
emprego da ata de registro de preços como contrato do tipo “guarda-chuva”, com 
objeto incerto e indefinido, sem a prévia elaboração dos projetos básicos e executivo 
das obras a serem realizadas.  

1.1.12 A falta de exigência específica e suficiente, na forma de seguros ou garantias, para 
autorizações de antecipações de pagamento previstas contratualmente afronta o 
disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986; nos arts. 40, inciso XIV, alínea “d” 
e 65, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 8.666/1993, e nos arts. 31, § 1º, inciso II, alínea 
“d” e 81, inciso V, da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1. Admissão de Pessoal. Não é possível a contratação temporária de Agentes 
Comunitários de Saúde, consoante EC 51/06 e Lei nº 11.350/06, salvo caso de 
combate a surto endêmico; Demonstrado, porém, substancial aumento nos casos 
de dengue no Município; Registro das admissões referentes à área da saúde. Em 
relação às demais contratações (também temporárias), apenas é possível o registro 
nos casos de substituição de servidores efetivos exonerados. Registro parcial, com 
expedição de determinação e recomendações.  

1.2.2. Nomeação. Transcurso do prazo superior a 5 anos desde a chegada do processo 
nesta corte de contas. Ausência de flagrante inconstitucionalidade, ato doloso ou 
má-fé da parte interessada. Registro tácito do ato.  

1.2.3. Servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Norte aprovado em 
concurso público. Apreciação da legalidade do ato. Posse e exercício em 
consonância às normas legais aplicáveis. Registro do ato admissional.  

1.2.4. Consulta. Conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Possibilidade do 
pagamento para servidor que vier a requerê-la na inatividade. Necessidade de prévia 
previsão orçamentária. Verba de caráter indenizatório não computada nos limites 
da despesa de pessoal da LRF.  

1.2.5. Representação. Agentes políticos. Aumento da despesa com pessoal. Exigência 
temporal imposta pelo art. 21 da LRF. Súmula 32 do TCE/RN. Não atendimento. 
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Impossibilidade de pagamento de reajuste. Devolução de valores recebidos 
indevidamente. Irregularidade da matéria, aplicação de multa e ressarcimento.  

1.2.6. Despesa com Pessoal. Limite máximo legal. Não regularização no prazo fixado em 
lei. Irregularidade da matéria e aplicação de multa. 

1.2.7. Representação. Medida Cautelar. Remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais e Veradores. Subsídios. Leis municipais específicas para 
fixação. Princípios das Anterioridade da legislatura e da Inalterabilidade. Pandemia 
provocada pela Covid-19. Lei Complementar nº 173/2020 e impossibilidade de 
aplicação de aumento de remuneração durante o exercício financeiro de 2021. Leis 
Municipais que fixam e majoram os subsídios dos agentes políticos municipais com 
efeitos financeiros a partir de 01.01.2021. Não comprovação do cumprimento das 
exigências previstas nos arts. 16, 17 e 21 da LRF por parte dos Poderes Executivos 
e Legislativos municipais. Presença da fumaça do bom direito e do perigo de 
demora. Deferimento da sugestão cautelar. Imposição ao Prefeito e ao Presidente 
da Câmara de Vereadores, que estiverem em exercício, de se absterem de promover 
a ordenação de qualquer despesa pública (pagamento) relacionada aos subsídios 
majorados com fulcro nas Leis Municipais questionadas. Imperiosidade de se 
comprovar o cumprimento das exigências legais e constitucionais, inclusive da 
compatibilidade dos aumentos com os limites relativos à despesa de pessoal, com 
condição para se admitir a aplicação da majoração de subsídios, a partir de 
01.01.2022.  

1.2.8. Agente Público. Conduta  Irregular. Incompetência do TCE-RJ. Tutela. Ministério 
Público Estadual.  

1.2.9. Pessoal. Pensão civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. Prova (Direito). 
 
 

1.3 Concurso Público  
 

1.3.1 Admissão de Pessoal. Concurso Público. Atraso no envio da documentação 
referentes as fases de admissão. Ausência de previsão do Termo de Referência, de 
fornecimento de dados ao TCE/PR. Ausência de indicação da qualificação 
profissional dos membros da comissão examinadora. Ausência de inclusão de 
forma expressa da vedação da subcontratação no Termo de Referência e no 
respectivo Contrato, nas hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, 
XIII, da Lei de Licitações. Pela legalidade e registro, com expedição de 
recomendações e determinações. 
 

1.4 Fiscalização e Controle  
 

1.4.1 Análise da gestão fiscal de prefeitura municipal. Não aplicação de multa pelo atraso 

no envio do comprovante de publicação quando já sancionado o atraso na própria 
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publicação. Vedação do bis in idem. Precedentes do TCE/RN. Extrapolação do limite 

de despesas com pessoal do Poder Executivo no exercício analisado. Prazo 

remanescente para recondução ao limite. Incidência do artigo 23 C.C. e artigo 66 da 

LRF. Inexistência no exercício analisado do dever de recondução por parte da 

gestora decorrente de excessos ocorridos em exercícios anteriores. Não aplicação de 

multa quanto a este ponto. Irregularidade da matéria. Aplicação de multa à gestora 

responsável quanto as outras irregularidades.  

1.4.2 Apuração de responsabilidade. Atraso na envio das Contas de Gestão. Dispensada a 

emissão de Parecer Prévio. Imposição de multa, nos termos do art. 21, I, b § 2º da 

Resolução nº 12/2016-TC. Incidência da Súmula 29-TC. 

1.4.3 Responsabilidade. Sistema S. Desvio de finalidade. Débito. Patrocínio. Evento.  

1.4.4 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Poder discricionário. 

Economicidade. Tarifa.  

1.4.5 Gestão administrativa. Sistema S. Vantajosidade. Princípio da publicidade. Rateio. 

Despesa. Organização patronal.  

1.4.6 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Débito. Base de Cálculo.  

 

2. Direito Constitucional  
 

2.1 Incidente de Inconstitucionalidade. Art. 78 da Lei Orgânica do TCE/PR. Arguição 
de inconstitucionalidade dos §§ 2º e 6º, do artigo 2º, da Lei Estadual 17.579/2013, 
artigo 1º e inciso VII e art. 2º e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº18.375/2014. 
Afronta aos artigos 24, I, e 165, § 9º, II, da Constituição Federal. Reconhecimento. 
Procedência. Efeitos na forma do § 4º, do artigo 78 da Lei Orgânica do TCE/PR. 
Solução de questão prejudicial. Prejulgado a ser aplicado a todos os casos ainda não 
julgados por este Tribunal.  
 

3. Direito Previdenciário 
 

3.1 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Periculosidade. Penosidade. 
Insalubridade. Regime celetista. Regime estatutário.  

3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da ampla defesa. Obrigatoriedade. 
Princípio do contraditório. Ressarcimento. Benefício previdenciário.    
 
 

4. Direito Processual   
 

4.1 Processo em caráter seletivo e prioritário. Pedido de revisão de medida cautelar 

por provação da parte.  Art. 345, § 5º do Regimento Interno – TCERN. 

Permanência dos requisitos ensejadores da concessão da providência 
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acautelatória. Deferimento do pleito revisional quanto ao pedido de dilação do 

prazo. Lei Complementar Federal nº 173/2020 e § 1º do art. 22 da LINDB. 

Pandemia do Covid-19. Alteração parcial de Acórdão exarado pela Corte de 

Contas, no ponto referente ao prazo para o redimensionamento do quantitativo 

de servidores da Casa Legislativa.  

4.2 Controle Externo. Contas Anuais de Governo do Chefe do Poder Executivo 

Municipal. Exercício de 2013. Incidência da prescrição trienal quanto à pretensão 

punitiva do Tribunal referente à imputação de multas e à instauração de processo 

para apuração de responsabilidade. Parecer prévio pela desaprovação das contas. 

Expedição de Recomendações.  

4.3 Delegação de competência. Responsabilidade. Qualificação técnica. Culpa in 

vigilando. Culpa in eligendo.  

4.4 Tomada de Contas. Prescrição. Extinção da Punibilidade. Inelegibilidade. 

Julgamento do Mérito. Informação Pública. Justiça Eleitoral. 

4.5 Recurso. Conduta. Princípio da Boa-Fé. Dever de Lealdade. Sanção. Aplicação da 

Norma. Ato administrativo. Código de Processo Civil.  

4.6 Independência das Instâncias. Poder Judiciário. Processo Judicial. Apuração do 

Controle Externo.  

4.7 Direito Processual. Arresto. Oportunidade. Débito. Trânsito em julgado.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Aquisição de pá escavadeira. Exigências 
excessivas, impertinentes e desnecessárias. Ocorrência. Requisitos para a concessão de 
medida cautelar presentes. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo. Suspensão do certame. Tratam os autos da Representação da Lei 
nº 8.666/93, formulada por  Comércio, em face do Município,  apontando a suposta 
irregularidade no Edital de Pregão Eletrônico nº, que tem por objeto a "aquisição de máquina Pá 
Carregadeira nova" no valor máximo de R$ 443.333,34 (quatrocentos e quarenta e três mil, 
trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), que, em seu Anexo I - Termo de 
Referência, exige que a máquina apresente "transmissão hidrostática; bomba hidráulica de pistão 
axial e pneus radiais novos mínimo de 20,5 x 25". Analisando o feito, constata-se a presença dos 
requisitos essenciais para a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão do certame, 
pelos fundamentos que passa a expor. Inicialmente considere que, muito embora o representante 
cite a ilegalidade na exigência de "transmissão hidrostática; bomba hidráulica de pistão axial e 
pneus radiais novos mínimo de 20,5 x 25", as alegações trazidas na exordial referem-se, 
principalmente, à exigência de "bomba hidráulica de pistão axial", o que, diga-se, é suficiente para 
a análise do pedido cautelar, de forma que os demais pontos deverão ser objeto de análise de 
mérito, depois das manifestações dos interessados, da unidade técnica e do Ministério Público de 
Contas. Assim sendo, destaca que o cerne da questão, então, reside, justamente, na legalidade da 
exigência de que o equipamento possua como característica técnica a "bomba hidráulica de pistão 
axial". Observa que a representante apresentou impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico 
nº  (peça 07), a qual, após parecer técnico (peça 09) teve o seu parecer jurídico também pela 
negativa de provimento, por entender a administração municipal que as especificações técnicas 
exigidas atendem ao interesse do Município, já que terá uma durabilidade maior, possuindo um 
melhor custo-benefício (peça 08). Ocorre que, verificando-se o parecer técnico em que se baseou 
o parecer jurídico e, consequentemente, a decisão da impugnação, não se tem qualquer 
informação mais profunda acerca do equipamento licitado, limitando-se a tecer considerações da 
velocidade, agilidade, precisão e conforto do equipamento exigido sem, contudo, compará-lo a 
outro disponível no mercado, sobretudo em relação à preços. Entende que tais omissões 
fragilizam a conclusão contida na decisão administrativa, sobretudo no que se refere à verificação 
do custo-benefício. Ora, se não se sabe o quanto os equipamentos com tais características técnicas 
podem durar a mais que os demais e tampouco o custo de ambos, impossível qualquer verificação 
de custo-benefício que possa eventualmente justificar a escolha de determinado tipo de 
equipamento. Nessa linha, há de se cotejar a exigência com o que estabelece o art. 3°, § 1°, I da 
Lei n° 8.666/1993 , segundo o qual é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
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frustrem o seu caráter competitivo. Considerando, ao menos num juízo perfunctório, próprio 
desta fase processual, que a restrição afastaria do certame eventuais licitantes, cujas características 
técnicas sejam diversas e que não vislumbra qualquer justificativa técnica, operacional ou 
econômica que justifique a imposição da restrição, a fim de se assegurar a competitividade do 
certame, entende-se necessário que o elementos questionados ("transmissão hidrostática; bomba 
hidráulica de pistão axial e pneus radiais novos mínimo de 20,5 x 25") fossem esclarecidos 
previamente à continuidade do certame. Assim, diante da probabilidade do direito alegado e do 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o prazo final para o protocolo 
dos documentos de habilitação e propostas se encerraria na segunda-feira, dia 23/11/2020, 
considere presentes os pressupostos autorizados para a concessão da tutela pleiteada. Acórdão 
nº3492- TP, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 91/2020, disponível em:   Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 91 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.1.2 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratos de publicidade. Acréscimos de serviços. 

Diversas prorrogações. Procedência parcial. Pareceres uniformes. Ausência de situação 
excepcional e superveniente para a qual o município não tenha contribuído, a fim de 
justificar a prorrogação dos contratos com base no artigo 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93. 
Expedição de recomendação. Remessa à CAGE para ciência e eventual averiguação do 
Portal da Transparência no Município. Trata-se de Representação da Lei n.° 8.666/93, com 
pedido cautelar, encaminhada por vereadores, em virtude de supostas irregularidades na 
condução de contratos de publicidade celebrados pelo Município. Segundo relatado, a demanda 
tem por objeto verificar a legalidade/regularidade da celebração dos aditivos aos Contratos n.° 
281/2014, 282/2014 e 283/2014 pelo Município, em especial quanto aos acréscimos de 25% e à 
prorrogação excepcional do prazo de vigência. O 1º Termo Aditivo acresceu serviços no importe 
de 25% do valor inicial da avença, conforme previsão do artigo 65, inciso I, "b", e §1º, da Lei n.° 
8.666/93. O 2º Termo Aditivo, por seu turno, prorrogou a vigência contratual por 12 (doze) 
meses, isto é, metade do prazo originalmente previsto (24 meses). E, segundo a jurisprudência 
do TCU, não há obrigatoriedade das prorrogações respeitarem o mesmo prazo da contratação 
original, inexistindo, pois, irregularidade nesse ponto. Ainda, nota-se que o segundo aditivo não 
considerou os acréscimos do primeiro aditamento. Assim, acompanhando o opinativo técnico, 
entende que, "ao prorrogar o contrato por 12 meses (totalizando 36 meses), pelo valor 
proporcionalmente compatível ao pactuado inicialmente, desconsiderando os serviços 
acrescidos, após justificativa (peças 8 e 13) e parecer jurídico (peças 9 e 14), não há que se falar 
em ofensa ao art. 65, § 1º e § 2º, ou ao art. 57, II, ambos da Lei nº 8.666/93". Em relação aos 5º 
e 6º Termos Aditivos, observa-se que houve o acréscimo de serviços no total de R$ 208.333,33 
(duzentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Assim, "Ao acrescer 
serviços e valores no 5º e 6º Termos Aditivos, o valor total do contrato passou para R$ 
3.124.999,99, com vigência de 36 meses, representando justamente 25%", consoante a instrução 
da unidade técnica. Nesse item, cabe reiterar que, ao prorrogar a vigência contratual pelo período 
de 12 (doze) meses, mediante o 2º Termo Aditivo, o município não incorporou os acréscimos 
realizados no primeiro aditamento. Logo, tendo a prorrogação considerado o valor original do 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
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ajuste, sem os acréscimos efetuados na vigência anterior, foi possível acrescer serviços no novo 
período até o limite de 25% sobre o valor inicial atualizado do contrato. Portanto, resta regular o 
acréscimo de novos serviços realizado mediante os 5º e 6º aditivos, após a dilação do contrato. 
Por fim, os 7º, 9º, 10º e 12º Termos Aditivos prorrogaram o contrato por mais 06 (seis) meses 
cada e o 14º Termo Aditivo prorrogou de forma excepcional a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses, todos pelo valor proporcional ao inicialmente pactuado e incorporando o montante 
de 25%. Nesse contexto, considerando que não foram realizados acréscimos contratuais além do 
percentual de 25% legalmente previsto, não se vislumbram irregularidades nas alterações 
efetuadas no Contrato n.°, com fundamento no artigo 65, §1º, da Lei n.° 8.666/93, restando 
improcedente a demanda neste ponto. Por outro lado, sobre a prorrogação excepcional dos 
ajustes, realizada mediante o 14º Termo Aditivo ao Contrato n.°, o 13º Termo Aditivo ao 
Contrato n.° e o 21º Termo Aditivo ao Contrato n.°, a demanda é procedente. Conforme o artigo 
57, inciso II e §4º, da Lei n.° 8.666/93, a duração dos contratos de prestação de serviços 
continuados é limitada a 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogada por até 12 (doze) meses 
"Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 
superior". Portanto, a prorrogação realizada com fundamento no artigo 57, §4º, da Lei de 
Licitações só se justifica pela ocorrência de fatos excepcionais e extraordinários. Nesse caso, em 
conformidade com a unidade técnica, considera-se que não houve situação excepcional e 
superveniente para a qual o município não tenha contribuído, apta a justificar a prorrogação para 
além dos 60 (sessenta) meses legalmente previstos. Por outro lado, ainda que a suposta situação 
excepcional tenha sido ocasionada pela própria Administração municipal, deve-se reconhecer que 
não há nos autos indícios de que a prorrogação do contrato tenha gerado prejuízos à 
municipalidade. Nesse contexto, deixa de aplicar sanção pela prorrogação excepcional dos 
Contratos n.° em desconformidade com o artigo 57, §4º, da Lei n.° 8.666/93, cabendo apenas a 
expedição de recomendação ao Município para que "apenas em situações comprovadamente 
excepcionais e para as quais não tenha dado causa se valha da prorrogação excepcional de 
contratos de serviços continuados, com base no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93". Por fim, 
quanto às irregularidades no Portal da Transparência do Município, as quais não são objeto da 
presente Representação, acompanha o opinativo técnico para o fim de determinar a remessa do 
expediente à Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão - CAGE, para ciência e 
eventual averiguação da regularidade do Portal da Transparência do Município de forma 
remota. Acórdão nº3484 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 91/2020, 
disponível em:   Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 91 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.1.3 Controle Externo. Representação. Contratação por tempo determinado. Indícios de 

descumprimento dos requisitos constitucionais e legais. Presença do fumus boni juris e 
periculum in mora. Concessão de medida cautelar de suspensão dos efeitos dos 
contratos. Fixação de multa diária pelo descumprimento. Versaram os autos sobre 
Representação formulada por Comissão de Fiscalização, com atribuições vinculadas à Diretoria 
de Atos de Pessoal, noticiando possíveis irregularidades em 22 (vinte e duas) contratações por 
tempo determinado realizadas de abril a junho de 2020 por Prefeitura Municipal jurisdicionada. 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
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Segundo a Comissão Representante, em 21 (vinte e uma) contratações não foi identificada a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo havido seleção indevida de 
agentes com base no critério “experiência de trabalho no próprio Município”, sem processo 
seletivo simplificado, além de terem sido apontadas outras irregularidades. Na Representação em 
tela se pleiteou a concessão de medida cautelar de declaração de nulidade e determinação de 
rescisão dos 22 (vinte e dois) contratos temporários, acompanhada da cessação dos respectivos 
pagamentos; no mérito, a confirmação da cautelar e aplicação de multa ao gestor responsável, 
além de remessa de cópia da decisão final ao Ministério Público Estadual, para apuração de 
indícios de improbidade administrativa. Segundo o Parquet de Contas, as contratações 
temporárias tratadas nos autos afrontaram o artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 
173/2020. Para o Relator do feito, restou inaplicável ao caso a exceção prevista no §1º, do artigo 
8º, da LC nº 173/2020, pois, segundo a Comissão de Fiscalização, “as referidas contratações 
questionadas na Solicitação de Auditoria não tinham como necessidade excepcional o 
enfrentamento do covid-19”. Asseverou-se que as contratações temporárias só seriam admitidas 
para o atendimento de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal, o que, segundo a Comissão Representante, não seria o caso de 21 dos 22 
contratos questionados. Dessa forma, entendeu o Excelentíssimo Conselheiro, Dr. Gilberto 
Jales, que estaria presente a plausibilidade jurídica do apontado na Representação (fumus boni 
juris), o que atrairia a atuação acautelatória da Corte de Contas, notadamente em razão da alta 
probabilidade de que as contratações pudessem perdurar até a decisão de mérito (periculum in 
mora). Quanto à medida a ser expedida, coadunou-se o Relator com o entendimento do 
Ministério Púbico Especial, no sentido de não ser cabível, naquele momento, a declaração de 
nulidade dos contratos administrativos auditados, afigurando-se mais adequado a determinação 
da suspensão dos efeitos das contratações, até decisão de mérito, com respaldo nos artigos 120 e 
121, inciso II, da Lei Complementar nº 464/2012 e nos artigos 345 e 346, inciso II, da Resolução 
nº 09/2012 – TC. Assim, o Colegiado da Segunda Câmara, nos termos do voto proferido pelo 
Conselheiro Relator, e em consonância com o Parecer Ministerial e acolhendo parcialmente a 
proposta da Comissão de Fiscalização – divergindo apenas quanto à medida a ser adotada - julgou 
pela concessão de medida cautelar para fins de determinar à Prefeitura Municipal jurisdicionada 
que suspendesse os efeitos dos contratos por tempo determinado elencados no Acórdão, 
abstendo-se de realizar qualquer pagamento com base neles, sob pena de apuração de dano ao 
erário e aplicação de multa; no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação do gestor, 
demonstrasse nos autos o cumprimento da medida cautelar, mediante apresentação de 
comprovante de publicação no Diário Oficial do ato administrativo de suspensão. E ainda, no 
caso de descumprimento do referido prazo, pela fixação de multa pessoal e diária ao gestor 
responsável, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 110, da Lei 
Complementar Estadual nº 464/2012. Processo nº 3463/2020 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

1.1.4 Representação. Contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação. 
Ausência de natureza singular do serviço prestado. Ausência de comprovação de notória 
especialização do contratado. Prejudicialidade do pleito de concessão de medida 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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cautelar para suspensão do contrato. Irregularidade da matéria. Aplicação de multa. 
Emissão de Parecer Prévio de acordo com a Resolução nº 31/2018-TC. Trata-se de 
Representação ofertada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio 
da Procuradoria-Geral de Justiça, apontando irregularidades na contratação direta de escritório 
de advocacia por Prefeitura Municipal. Inicialmente, assentou o Relator que, considerando tratar-
se de irregularidades nas quais o exPrefeito figura como ordenador das despesas, ao final, além 
da lavratura do acórdão, também seria emitido um parecer prévio, de acordo com a Resolução 
n.º 31/2018-TC. No mérito, restou configurada a irregularidade da contratação de escritório de 
advocacia, tendo em vista que a hipótese não se amoldava ao permissivo legal disposto no art. 
25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, vez que não restou comprovada a singularidade do serviço, 
tampouco a notória especialização do escritório contratado, uma vez que a contratação tinha por 
objeto serviços de natureza ordinária e constante do órgão, cujas atividades deveriam ser 
prestadas por servidores do quadro do Município, admitidos mediante prévia realização de 
concurso público, na esteira do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Ademais, não restou 
evidenciado efetivo prejuízo material, a ensejar a devolução de valores pagos, uma vez que restou 
demonstrado que tais valores foram despendidos em favor do interesse coletivo, com a efetiva 
prestação do serviço. Também foi reconhecida a prejudicialidade do pleito de concessão de 
medida cautelar para suspensão do contrato, em razão do decurso do tempo. Assim, o Colegiado 
da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela irregularidade da matéria, com fulcro no 
art. 75, II e §4º, II, da LCE 464/2012, com aplicação de multa ao responsável, no valor de R$ 
4.621,08 (quatro mil seiscentos e vinte e um reais e oito centavos), na forma do art. 107, II, f, da 
referida lei c/c o art. 323, II, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal, além do 
reconhecimento da prejudicialidade do pleito de concessão de medida cautelar para suspensão 
do contrato. Processo nº 9173/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, 
disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 
1.1.5 Revelia. Princípio da Presunção da Veracidade. Princípio da Verdade Material. Interesse 

Público. Nos processos deste Tribunal, a revelia não implica a presunção de que sejam 
verdadeiras todas as imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre 
no processo civil, em que a ausência de contestação pelo réu pode levar à presunção da veracidade 
dos fatos narrados pelo autor, ressalvadas as hipóteses do art. 345 do Código de Processo Civil. 
Processo nº 101.405-7/15, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, disponível em: Boletins de 
Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 
1.1.6 Dispensa da Licitação. Contratação Emergencial. Prestação de Serviço. Apuração de 

Responsabilidade. Mesmo que em determinadas circunstâncias possam ocorrer entraves 
burocráticos que inviabilizem a ultimação do procedimento licitatório no curso do contrato 
emergencial, a solução preferencial a ser adotada pela Administração não será a prestação dos 
serviços sem cobertura contratual, mas sim a celebração de novo contrato emergencial, como 
amplamente reconhecido pela jurisprudência, fazendose necessária a efetiva apuração de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
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responsabilidades. Processo nº 214.260-5/17, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, 
disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 
1.1.7 Obra paralisada. Suspensão temporária. Prorrogação de contrato. Termo aditivo. Prazo 

de vigência. Nos casos em que a obra é paralisada, os prazos contratuais devem ser prorrogados 
mediante termo aditivo, celebrado no curso da vigência contratual, devidamente justificado e 
aprovado pela autoridade competente, a fim de promover os ajustes necessários. Nesses casos, 
não há uma soma automática aos prazos contratuais do tempo de suspensão das obras, sendo 
necessária a prorrogação por escrito, sob pena de que qualquer prestação realizada depois do 
termo final inicialmente estipulado, mesmo que tenha por base uma contratação verbal, seja 
invalidado. Processo nº 108.045-0/14, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, disponível em: 
Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 
1.1.8 Licitação. Anulação. Perda de Objeto. Revisão Contratual. Correção de Falhas. A 

anulação de um procedimento licitatório não enseja necessariamente a perda de objeto da 
representação, porquanto o mérito, sempre que possível, deve ser analisado, a fim de que, quando 
da instauração de nova licitação, todas as eventuais falhas sejam sanadas. Processo nº 227.795-
2/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, disponível em: Boletins de Jurisprudência - 
Internet - TCE/RJ 

 
1.1.9 Contrato Administrativo. Pagamento antecipado. Requisito. Garantia contratual. A falta 

de exigência específica e suficiente, na forma de seguros ou garantias, para autorização de 
antecipações de pagamento previstas contratualmente afronta o disposto no art. 38 do Decreto 
93.872/1986; nos arts. 40, inciso XIV, alínea d, e 65, inciso II, alínea c, da Lei 8.666/1993; e nos 
arts. 31, § 1º, inciso II, alínea d, e 81, inciso V, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). Acórdão nº 
3233/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 339, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.10 Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Limite mínimo. Remuneração. Mão de obra. 

Medição. Resultado.  É vedada a fixação de remuneração mínima de mão de obra no edital 
quando os serviços prestados pelo contratado devam ser medidos e pagos por resultados. 
Acórdão nº 3260/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 339, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.11 Embora a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) não vede expressamente o uso do sistema 

de registro de preços (SRP) para contratação de obras, é indevido o emprego da ata de 
registro de preços como contrato do tipo “guarda-chuva”, com objeto incerto e 
indefinido, sem a prévia elaboração dos projetos básicos e executivo das obras a serem 
realizadas. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão 
Eletrônico-SRP 2/2019, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), destinado à contratação de empresa para a execução de 

https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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serviços de pavimentação de vias públicas em municípios diversos, inseridos na área de atuação 
da 3ª Superintendência Regional da Codevasf. Em razão das irregularidades suscitadas, entre as 
quais mereceu destaque a utilização do sistema de registro de preços para a contratação das obras, 
em desconformidade com a jurisprudência do TCU, fora adotada medida cautelar com o fim de 
suspender a vigência da ata de registro de preços, “impedindo-se com isso novos ajustes com órgãos 
participantes ou não participantes (caronas)”, restando mantida a execução do contrato celebrado entre 
a Codevasf e a empresa vencedora da licitação. Realizada a oitiva da Codevasf, esta informou 
tratar o objeto de “serviço de engenharia singelo, com perfil executivo típico, tecnicamente padronizável e 
objetivamente definido, conforme especificações usuais de mercado”, fazendo alusão à Súmula TCU 257, 
segundo a qual “o uso do pregão eletrônico nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo 
na Lei nº 10.520/2002”. Em seu voto, o relator concordou com a conclusão da unidade técnica 
de que o objeto do Pregão Eletrônico-SRP 2/2019 era uma obra de engenharia. No entanto, 
ponderou haver “uma zona cinzenta entre os conceitos de ‘obra’ e ‘serviço de engenharia’, precipuamente nos 
objetos licitados com amparo na Lei das Estatais, legislação que não se ocupou em diferenciar ‘obra’ de ‘serviço de 
engenharia’. Na verdade, a leitura combinada dos arts. 43 e 44 da Lei 13.303/2016 parece sugerir que ambos 
os tipos de objeto seguem idêntico rito licitatório”. E acrescentou: “De qualquer forma, a sistemática de licitação 
da Lei das Estatais, quando adotado o modo de disputa aberto, segue o mesmo rito procedimental do pregão, tendo 
como características mais marcantes a prévia fase de lances, a exigência dos documentos de habilitação apenas do 
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e a fase recursal única”, razão por que “a opção entre o 
uso do pregão ou do rito geral da Lei das Estatais para a contratação de obras e serviços de engenharia não é de 
grande importância prática”. Dito isso, reconheceu que o uso do pregão eletrônico pela Codevasf 
proporcionou elevada competitividade entre as licitantes, não havendo motivos para a atuação 
do TCU quanto à referida opção do gestor. O relator também destacou que o uso do Sistema de 
Registro de Preços na Lei das Estatais, diferentemente do instituto no âmbito da Lei 8.666/1993, 
não se aplica exclusivamente à contratação de bens ou serviços, inexistindo expressa vedação 
legal ao seu uso para obras. Ressaltou, todavia, que a modelagem de contratação adotada pela 
Codevasf utilizava a ata de registro de preços como uma espécie de contrato “guarda-chuva”, 
com objeto indefinido e locais de execução indeterminados, sequer existindo projetos definindo 
e caracterizando as vias a serem pavimentadas. De acordo com o relator, o termo de referência 
apenas dispunha que os serviços de pavimentação poderiam ser executados em municípios 
diversos, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, sem 
especificar as ruas, avenidas, logradouros ou trechos a serem pavimentados. Ademais, os serviços 
e respectivos quantitativos teriam sido estimados aparentemente sem as disciplinas de projeto 
que compõem uma típica obra de pavimentação, tais como os projetos geométrico, de drenagem 
e obras de arte corrente, de terraplanagem, de sinalização e de pavimentação, tornando-se incerta 
a metodologia de como ocorreu a discriminação e quantificação dos serviços sem os 
correspondentes projetos. E arrematou: “Dessa maneira, os quantitativos presentes no orçamento 
estimativo da Codevasf, que embasaram a definição dos valores por metro quadrado de pavimentação, são mera 
peça de ficção, havendo fundado risco de haver superestimativas nos serviços”. Assim sendo, nos termos da 
proposta do relator, o Plenário decidiu determinar à Codevasf que se abstivesse de firmar novos 
contratos a partir da ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico-SRP 2/2019, “ante 
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a infringência do previsto no subitem 10.2.10 e item 10.2 do seu edital, do art. 56, § 2º, da Lei 13.303/2016, 
do art. 47 do Decreto 10.024/2019 e dos arts. 6º e 26, § 3º, do Decreto 5.450/2005, bem como dos princípios 
da economicidade, da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa, insculpidos no art. 31 da Lei 
13.303/2016”, sem prejuízo de dar ciência à entidade que fora identificada a seguinte 
irregularidade na licitação em comento: “utilização indevida do sistema de registro de preços para a 
contratação de obras, com o emprego da ata de registro de preços como contrato do tipo ‘guarda-chuva’, com objeto 
incerto e indefinido, sem a prévia realização dos projetos básico e executivo das intervenções a serem realizadas”. 
Acórdão 3143/2020 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 405, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-
licitacoes-e-contratos.htm 

 
1.1.12 A falta de exigência específica e suficiente, na forma de seguros ou garantias, para 

autorizações de antecipações de pagamento previstas contratualmente afronta o disposto 
no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986; nos arts. 40, inciso XIV, alínea “d” e 65, inciso II, 
alínea “c”, da Lei nº 8.666/1993, e nos arts. 31, § 1º, inciso II, alínea “d” e 81, inciso V, da 
Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).  O TCU realizou auditoria de conformidade (Fiscobras 
2018) nas obras de ampliação da Usina Termelétrica (UTE) Santa Cruz, no município do Rio de 
Janeiro/RJ, de responsabilidade da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A, com o objetivo de 
examinar a legalidade do processo de contratação do consórcio formado pelas [empresas 1 e 2] 
para execução, por empreitada integral, dos serviços e obras referentes à implantação do ciclo 
combinado da UTE Santa Cruz. A partir dos procedimentos de auditoria, a equipe identificou, 
entres outros, o seguinte achado: adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias 
contratuais. De fato, por meio de análise da planilha contratual de eventos e pagamentos 
descritivos dos itens de preços, a equipe de auditoria “identificou [...] a previsão de antecipação de 
pagamentos associada à ausência de disposição contratual quanto a cautelas ou garantias específicas para tais 
antecipações”. Segundo o relator do processo, a SeinfraElétrica, unidade técnica responsável pela 
instrução do feito, defendeu inicialmente que ocorrera antecipação de pagamentos, contrariando 
“o disposto no art. 65, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem como nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964”. A 
unidade técnica também apontou que “não se observou a adoção de precauções por parte de Furnas no 
sentido de se cercar de garantias mínimas suficientes para suportar eventual prejuízo, contrariamente ao disposto 
no art. 38 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e à jurisprudência desta Corte”. Em sua derradeira 
análise instrutória, após oitivas dos responsáveis, a SeinfraElétrica concluiu que, de fato, houvera 
antecipação de pagamento; defendeu, contudo, que “(i) é razoável a realização das referidas antecipações, 
constituindo prática de mercado para garantir o início da fabricação dos equipamentos, (ii) Furnas deveria ter se 
cercado de garantias específicas, as quais não poderiam ser substituídas por aquelas previstas no art. 56 da Lei 
8.666/1993, embora (iii) tenha havido perda de objeto da referida irregularidade em razão do início do processo 
de entrega efetiva”. Sobre a viabilidade jurídica da antecipação de pagamentos, o relator ressaltou 
que “a partir dos Acórdãos 2.262/2011 e 1.879/2011, Relator Ministro Augusto Nardes, ambos do 
Plenário, [...] é possível perceber que esta Corte vinha se escorando nos parâmetros conditos no art. 65, inciso II, 
da Lei 8.666/1993, no art. 38 do Decreto 93.872/1986 ou nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, inclusive 
para as empresas estatais”. Ainda sobre o aspecto jurídico, o relator destacou que a Lei 13.303/2016 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A3143%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2262%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=53096310-6001-11eb-9de5-ad68dd6e08df
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1879%2520ANOACORDAO%253A2011/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=53096310-6001-11eb-9de5-ad68dd6e08df
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(Lei das Estatais) “também aponta para a impossibilidade de antecipação do pagamento, consoante indica o 
inciso V de seu art. 81”. Aduziu, também, que “esta Corte tem admitido, em hipóteses excepcionais, a 
realização dos adiantamentos, consignando em sua jurisprudência a existência de três pressupostos cumulativos, a 
exemplo do Acórdão 4.143/2016-1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler (trecho do Voto condutor): 
‘[...] são três os requisitos exigidos para a realização dos pagamentos antecipados: i) previsão no ato convocatório; 
ii) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da 
medida; e iii) estabelecimento de garantias específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos 
inerentes à operação’”. Ao apreciar o caso concreto em tela, o relator foi ao encontro da análise da 
SeinfraElétrica e reconheceu a razoabilidade da antecipação de pagamentos, “dada a complexidade 
do fornecimento e a constituição de prática de mercado para garantir o início da fabricação dos equipamentos”. 
Segundo ele, “no presente caso, as análises técnicas não deixam dúvidas de que, tomando-se por base o objeto 
contratado, em si, e o respectivo processo produtivo, o instrumento contratual permite pagamentos atrelados a etapas 
preliminares à efetiva entrega efetiva dos bens”. Contudo, apesar de reconhecer “a plausibilidade jurídica 
para as referidas antecipações”, destacou a não “adoção de cautelas adicionais por parte de Furnas, com vistas 
ao resguardo do erário”. Assim, o relator defendeu que o adiantamento, admitido em caráter 
excepcional, ocorrera “sem a exigência de garantia específica mitigadora dos riscos de não execução integral do 
empreendimento e consequente prejuízo ao erário”. Entretanto, absteve-se de propor determinação à 
entidade jurisdicionada para inserir no contrato cláusula de garantia específica quanto ao 
adiantamento “ante o início do processo de entrega efetiva dos equipamentos e a proximidade da conclusão das 
obras, no caso em epígrafe, associados à noticiada inserção de cláusula padrão”. Por fim, propôs, e o Plenário 
acolheu, expedição de ciência a Furnas sobre o ponto, nos seguintes termos: “a falta de exigência 
específica e suficiente, na forma de seguros ou garantias, para a autorização de antecipações de pagamentos previstas 
no Contrato 8000010144, afronta ao disposto no art. 38 do Decreto 93.872/1986; a alínea ‘d’ do inciso XIV 
do art. 40 e a alínea ‘c’ do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/1993; alínea ‘d’ do inciso II do § 1º do art. 31 e 
inciso V do art. 81 da Lei 13.303/2016; e a jurisprudência do TCU, com vistas à adoção de providências 
internas que previnam a ocorrência de outras irregularidades semelhantes (Achado III.3)”. Acórdão 3233/2020 
Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 405, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.2. Pessoal.  
 

1.2.1. Admissão de Pessoal. Não é possível a contratação temporária de Agentes Comunitários 
de Saúde, consoante EC 51/06 e Lei nº 11.350/06, salvo caso de combate a surto 
endêmico; Demonstrado, porém, substancial aumento nos casos de dengue no 
Município; Registro das admissões referentes à área da saúde. Em relação às demais 
contratações (também temporárias), apenas é possível o registro nos casos de 
substituição de servidores efetivos exonerados. Registro parcial, com expedição de 
determinação e recomendações. Primeiramente, cumpre anotar que, sem prejuízo das várias 
funções dispostas no Edital 76/2019, apenas se verifica atos de admissão para: Agente 
Comunitário de Saúde; Agente de Endemias; Agente de Saúde; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4143%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=53096310-6001-11eb-9de5-ad68dd6e08df
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A3233%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A3233%2520ANOACORDAO%253A2020%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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de Serviços Gerais; Motorista; e Tratorista. Quanto à possibilidade de realização de teste seletivo 
para as contratações ora em exame, adota-se à orientação dos órgãos instrutivos no sentido de 
que inexiste fundamento legal autorizador. Ademais, como bem indicaram os Órgãos Instrutivos, 
cuja fundamentação contida nos respectivos pareceres adota como causa de decidir, não restou 
demonstrado que as contratações se deram para substituição de exoneração de servidores efetivos 
(até porque esta justificativa não foi utilizada pelo Município), com exceção das atinentes a 
Auxiliar de Enfermagem e Motorista. Finalmente, salvo máxima vênia, ainda que se saiba das 
dificuldades enfrentadas por toda a população em decorrência da pandemia COVID-19, não 
pode tal fato ser justificativa para toda e qualquer falta do Administrador Público, sendo cabível 
apontar que os procedimentos que culminaram com as admissões ora em exame se iniciaram 
muito antes de qualquer efeito da pandemia. Porém, consoante muito bem sopesado pela 
Coordenadoria de Gestão Municipal: No tocante aos empregos de agente comunitário de saúde 
e agente de endemias, em que pese não se tenha comprovado a ocorrência de surto endêmico no 
Município, única situação esta a permitir admissões temporárias em tais empregos (art. 16 da Lei 
nº 11.350/06), entende esta CGM que os documentos de Peças 65/68 permitem aferir que havia 
um número substancial de casos de dengue no Município, sendo necessário, a princípio, que se 
deflagrasse processo de seleção de pessoal objetivando a admissão de profissionais em tais 
empregos em razão da falta de profissionais da área de saúde para atender a população. Assim, 
entende razoável que ao menos as contratações referentes às funções de Agente Comunitário de 
Saúde; Agente de Endemias; e Agente de Saúde (além de Auxiliar de Enfermagem e Motorista, 
conforme visto anteriormente) mereçam registro. Finalmente, acolhe a determinação proposta 
pelo Ministério Público de Contas relativa ao necessário planejamento prévio a procedimentos 
de contratação de pessoal. Contudo, não acata a determinação referente à verificação das funções 
do advogado, uma vez que, ao menos no presente expediente, não verifica ocorrências que 
ensejem possível penalização; parece mais proveitoso que se recomende à Municipalidade que 
preveja a oitiva da assessoria jurídica local no deslinde de procedimentos de admissão de pessoal, 
de modo a buscar conformidade dos seus atos com o aplicável regramento jurídico.  Acórdão 
nº3462/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 91/2020, disponível em:   Boletim de 
Jurisprudência TCE/PR - Nº 91 / 2020 - Portal TCE-PR 
 

1.2.2. Nomeação. Transcurso do prazo superior a 5 anos desde a chegada do processo nesta 
corte de contas. Ausência de flagrante inconstitucionalidade, ato doloso ou má-fé da 
parte interessada. Registro tácito do ato. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal – STF no RE nº 636.553/RS, o Pleno do Tribunal de Contas promoveu o registro tácito 
do ato de admissão analisado, por razões de segurança jurídica e em atenção ao princípio da não 
surpresa, uma vez transcorridos mais de cinco anos desde a chegada do processo ao Tribunal e a 
efetiva análise quanto ao seu registro. Assim, inobstante ainda encontrarse pendente de 
julgamento no STF Embargos de Declaração que podem promover a limitação material da 
aplicação da tese acerca da operatividade do registro tácito em casos em que haja má-fé e fraude 
da parte interessada, ou em relação às possibilidades de interrupção em situações flagrantemente 
inconstitucionais, o caso dos autos não se amoldava às questões ainda indefinidas relacionadas 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/11/pdf/00352430.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/11/pdf/00352430.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
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com a tese do registro tácito, em que se identificou inconsistência meramente formal quanto à 
ausência do documento declaratório de não acumulação de cargos públicos, inclusive tendo sido 
suprida tal lacuna instrutória mediante consulta realizada no Sistema Integrado de Auditoria 
Informatizada. Processo nº 18264/2013, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, 
disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 
 

1.2.3. Servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Norte aprovado em 
concurso público. Apreciação da legalidade do ato. Posse e exercício em consonância às 
normas legais aplicáveis. Registro do ato admissional. Em apreciação da legalidade de ato 
de nomeação de servidor com vínculo efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Norte, o Órgão Plenário rechaçou, à unanimidade, o posicionamento suscitado pela Diretoria 
de Atos de Pessoal, para a qual haveria uma suposta “lacuna normativa sobre a matéria” que 
impediria o “exercício de controle externo sobre a matéria em apreço”, no que apontava que a 
análise do referido ato seria matéria inerente ao controle interno. Não obstante, o Pleno do 
TCE/RN definiu que, sem prejuízo de os atos admissionais serem oriundos do próprio Tribunal 
de Contas do Estado, estes também estão sujeitos ao controle externo a cargo do TCE, uma vez 
que não foram excluídos pelas normas constitucionais e legais, e gozam das mesmas 
características de todos os atos de nomeação sujeitos a registro no exercício da competência 
constitucional privativa do Tribunal de Contas. Proc. nº 0277/2020-TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 
 

1.2.4. Consulta. Conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Possibilidade do 
pagamento para servidor que vier a requerê-la na inatividade. Necessidade de prévia 
previsão orçamentária. Verba de caráter indenizatório não computada nos limites da 
despesa de pessoal da LRF. Submetida à apreciação desta Corte Consulta formulada pela 
Presidência da Câmara Municipal de São Bento do Trairi/RN, acerca de interpretação de lei em 
matéria abrangida pelo controle externo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Norte proferiu o seguinte pronunciamento em caráter normativo: 1) Qual seria o entendimento 
do TCE/RN no que tange à possibilidade da Administração Pública efetuar o pagamento de 
licença-prêmio (conversão em pecúnia) pela via administrativa a servidor, que em exercício não 
gozou e nem a teve computada para efeito de aposentadoria, vindo a requerê-la na inatividade 
(aposentado)? É possível que a Administração Pública efetue a conversão em pecúnia, pela via 
administrativa, das licenças-prêmio não usufruídas, a servidor, que, em atividade, não gozou e 
nem teve computada a referida vantagem para efeito de aposentadoria, caso requerida na 
inatividade. 2) Caso o entendimento seja pela possibilidade do pagamento, quais seriam os índices 
que devem ser utilizados na Correção Monetária? Deve-se aplicar o índice do IPCA para a 
correção monetária sobre os valores devidos das licenças-prêmio que venham a ser convertidas 
em pecúnia, desde a data em que o servidor passou para inatividade. 3) Uma vez positiva a 
possibilidade de pagamento: Esse pagamento dependerá de previsão orçamentária e adequação 
ao limite com despesas de pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal? É necessária a 
existência de previsão orçamentária e saldo suficiente para fazer face à realização do gasto público 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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objeto do questionamento em epígrafe. Por sua vez, em se tratando de verba de caráter 
indenizatório, as despesas objeto desse pedido podem ser excluídas da contabilização da despesa 
total com pessoal, para fins de verificação do cumprimento dos limites previstos nos arts. 19 e 
20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Processo nº – 3369/2019,  Informativo de Jurisprudência 
do TCERN nº 6/20, disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 
 

1.2.5. Representação. Agentes políticos. Aumento da despesa com pessoal. Exigência temporal 
imposta pelo art. 21 da LRF. Súmula 32 do TCE/RN. Não atendimento. Impossibilidade 
de pagamento de reajuste. Devolução de valores recebidos indevidamente. 
Irregularidade da matéria, aplicação de multa e ressarcimento. A Representação em Caráter 
Seletivo e Prioritário apresentada pela Diretoria de Despesa com Pessoal, Unidade Técnica desta 
Corte de Contas, em face de Prefeitura Municipal, foi acolhida pelo colegiado, que decidiu: a) De 
forma preliminar, pela declaração, ex officio, da competência deste Tribunal para processar e 
julgar o presente caso, relativo à prestação de contas de gestor Municipal, nos termos da 
Resolução n.º 031/2018-TCE/RN e no esteio da Questão de Ordem decidida pelo Tribunal 
Pleno, em 04 de julho de 2017, nos autos do Processo n.º 011.806/2008 – TC; b) Como 
prejudicial de mérito, no exercício da competência prevista no art. 1.º, XIV c/c o art. 144, da 
LCE n.º 464/2012 e reconhecida pelo STF (Pet n.º 4656, MS n.º 34.987 e MS n.º 27.744), pela 
não aplicação, no caso concreto, da Lei Municipal n. 1.116/2016, por conflitar diretamente com 
a Constituição Federal e, em face de precedentes do STF e deste Tribunal de Contas sobre o 
tema ora julgado; c) com fulcro no art. 75, II e IV, §2º, I, da LCE/RN n. 464/12, pela 
irregularidade da matéria, no sentido de: c.1) declarar a nulidade absoluta de qualquer ato 
administrativo municipal que provoque aumento de despesa com pessoal, relativo aos subsídios 
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e equiparados do Município, fundados na Lei 
Municipal n. 1.116/2016, haja vista o seu patente desatendimento à exigência temporal imposta 
pelo art. 21, parágrafo único, da LRF, conforme redação vigente à época dos fatos, ao enunciado 
da Súmula n. 32, desta Corte de Contas, bem assim pela ausência no Projeto de Lei de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor a lei e nos dois 
subsequentes, da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual 
e com a lei de diretrizes orçamentárias, e da comprovação de que a despesa aumentada não afetará 
as metas de resultados fiscais (LRF, arts. 16, I e II, e 17); c.2) aplicar multa ao responsável, Prefeito 
Municipal, no importe de R$ 15.403,63, em virtude do cometimento de irregularidades formais 
indicadas no item c.1 (LOTCE/RN, art. 107, II, “b”, §1º; RITCE/RN, art. 323, II, “b”; e, Portaria 
n. 021/2020-GP/TCE-RN, de 15.01.2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico, Ano 12, 
Edição n. 2501, Páginas nºs. 2 e 3, de 16.01.2020); c.3) determinar que o pagamento dos subsídios 
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e equiparados do Município de São José de 
Mipibu/RN observe, exclusivamente, os valores fixados na última lei municipal válida sobre a 
matéria, Lei Municipal n. 1.003/2012, ficando o Poder Executivo Municipal, por seu Prefeito, 
impedido de efetuar pagamento de subsídios fundados na Lei Municipal n. 1.116/2016, sob pena 
de configuração de dano ao erário com responsabilização do respectivo ordenador da despesa 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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ilegítima e ilegal, e multa pessoal de R$ 20.000,00 por cada mês em que for descumprida a 
presente ordem (LOTCE/RN, art. 110, parágrafo único); c.4) declarar que os valores recebidos 
pelos agentes públicos municipais, com base na aplicação da Lei Municipal n. 1.116/2016, são 
indevidos, impondo-lhes, de forma solidária com o ordenador da despesa, o respectivo 
ressarcimento do valor atualizado das diferenças extraídas entre as quantias devidas previstas na 
Lei municipal anterior (Lei Municipal n. 1.003/2012) e os valores inválidos pagos presentes na 
Lei impugnada (Lei Municipal n. 1.116/2016), que serão apurados pelo Corpo Técnico, em 
liquidação, de forma individualizada; c.5) aplicar multa ao responsável, Prefeito Municipal, 
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado (LOTCE/RN, art. 107, I); 
e, c.6) ratificar, no mérito, o Acórdão n. 357/2017-TC, de natureza cautelar, que, incidenter 
tantum, determinou que a municipalidade negasse aplicação à Lei Municipal n. 1.116/2016, 
cessasse o pagamento de subsídios com fulcro nesse mesmo Diploma e autorizasse esse tipo de 
despesa apenas com base na Lei Municipal nº 1003/2012; c.7) por representar imediatamente ao 
Ministério Público Estadual para fins de apuração da prática de ato de improbidade administrativa 
ou ilícito penal; e c.8) por emitir parecer prévio, nos termos da Resolução n.º 031/2018-
TCE/RN, pela inclusão do nome do Prefeito Municipal na lista a ser encaminhada à Justiça 
Eleitoral para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio 
de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, submetendo-o à Câmara 
Municipal do respectivo Município, para se pronunciar exclusivamente sobre esse ponto do 
julgamento. A decisão foi tomada à unanimidade. Proc. nº 006457/2017-TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 
 

1.2.6. Despesa com Pessoal. Limite máximo legal. Não regularização no prazo fixado em lei. 
Irregularidade da matéria e aplicação de multa. A 1ª Câmara de Contas decidiu, à 
unanimidade, com fundamento nos arts. 23 e 66 da LRF, combinados com o art. 5º, IV, §§ 1º e 
2º da Lei n° 10.028/2000, pela irregularidade da matéria e aplicação de multa ao gestor 
responsável (30% - trinta por cento – sobre os vencimentos anuais), diante da ausência de 
regularização do montante da Despesa Total com Pessoal do exercício 2014 ao limite máximo 
legal, no prazo fixado em norma legal, qual seja, nos dois quadrimestres subsequentes (sendo 
pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre). Proc. nº 000408/2019 -TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 
 

1.2.7. Representação. Medida Cautelar. Remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 
Municipais e Veradores. Subsídios. Leis municipais específicas para fixação. Princípios 
das Anterioridade da legislatura e da Inalterabilidade. Pandemia provocada pela Covid-
19. Lei Complementar nº 173/2020 e impossibilidade de aplicação de aumento de 
remuneração durante o exercício financeiro de 2021. Leis Municipais que fixam e 
majoram os subsídios dos agentes políticos municipais com efeitos financeiros a partir 
de 01.01.2021. Não comprovação do cumprimento das exigências previstas nos arts. 16, 
17 e 21 da LRF por parte dos Poderes Executivos e Legislativos municipais. Presença da 
fumaça do bom direito e do perigo de demora. Deferimento da sugestão cautelar. 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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Imposição ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores, que estiverem em 
exercício, de se absterem de promover a ordenação de qualquer despesa pública 
(pagamento) relacionada aos subsídios majorados com fulcro nas Leis Municipais 
questionadas. Imperiosidade de se comprovar o cumprimento das exigências legais e 
constitucionais, inclusive da compatibilidade dos aumentos com os limites relativos à 
despesa de pessoal, com condição para se admitir a aplicação da majoração de subsídios, 
a partir de 01.01.2022. A 2ª Câmara deferiu medida cautelar, sugerida em sede de Representação 
pela Diretoria de Despesas de Pessoal (DDP), no sentido de que o Prefeito e o Presidente da 
Câmara de Vereadores de Município se abstivessem de promover a ordenação de qualquer 
despesa pública (pagamento) relacionada a subsídios fixados mediante Leis Municipais 
específicas. Segundo apontado pelo Corpo Técnico, as disposições normativas editadas pelo ente 
jurisdicionado teriam realizado a majoração dos subsídios dos agentes políticos municipais, em 
confronto com a dicção do art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que 
veda, expressamente, a concessão, a qualquer título, de aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder, até 31 de dezembro de 2021, notadamente por tais atos 
normativos terem imputado pagamentos já no exercício de 2021. Consignou-se que o exame da 
compatibilização entre a LC 173/2020, a LRF, e a CF/88, quanto à fixação da remuneração de 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores, deveria considerar a situação 
desses agentes políticos municipais quanto à incidência dos Princípios da Anterioridade e da 
Inalterabilidade da fixação dos seus subsídios. Registrou-se que a Lei que fixasse os subsídios dos 
Vereadores deveria ser sancionada ainda no último ano de legislatura, para surtir efeitos somente 
na legislatura que a sobreviesse, entendimento também aplicado aos agentes políticos do Poder 
Executivo Municipal (STF), consoante já disciplinado pelo Tribunal de Contas, por meio da 
Decisão nº 2.416/2015-TC, no âmbito do Processo de Consulta nº 014526/2012-TC. 
Compreendeu o Relator que a Lei Complementar em tela não vedou o incremento do subsídio 
dos agentes políticos municipais, mas apenas postergou o efeito financeiro de eventual norma 
sobre a matéria para exercício financeiro posterior a 2021, de modo que a novel legislação não 
proibiu a edição de norma, e nem poderia, dada a autonomia legislativa dos demais entes 
federados, na linha do quanto já decidido no âmbito do Tribunal. Anotou-se que, no caso 
concreto, o Poder Executivo e Legislativo Municipais poderiam ter editado leis majorando os 
subsídios dos Prefeitos, VicePrefeitos, Secretários Municipais e Vereadores, mas desde que a 
autorização do pagamento dos subsídios majorados em favor dos referidos agentes políticos 
ocorresse somente a partir de 01.01.2022, sendo que, na hipótese, houve afronta à limitação 
temporal imposta no art. 8º, I, da Lei Complementar Federal nº 173, para o incremento 
remuneratório dos agentes políticos. Frisou-se, ainda, a necessidade do cumprimento das 
disposições constitucionais e legais relativas ao aumento da despesa com pessoal. Entendeu 
também o Relator do feito, que a análise da compatibilidade entre a norma contida na LC nº 
173/2020 e as Leis Municipais em debate, no que tange à fixação da remuneração de agentes 
políticos, além da questão da limitação temporal da incidência dos efeitos remuneratórios, deveria 
passar, necessariamente, pelo exame conjugado das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal 
- LRF (arts. 19, III, e 20, III, “a” e “b”, §2º, II, “d”, e 22, parágrafo único), bem assim dos limites 
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impostos na Constituição Federal, a teor do previsto nos art. 29, incisos VI e VII e art. 29-A, 
caput, e §1º. Observou-se que as Leis municipais foram publicadas no prazo legal, bem como, 
quanto à Câmara Municipal, observou-se que o limite prudencial imposto pela LRF foi 
respeitado, para fins de majoração da despesa com pessoal, o que não ocorreu no âmbito do 
Poder Executivo. Verificou-se, contudo, que não restou demonstrado o atendimento às 
exigências contidas nos arts. 16, I e II, §2º, e 17, §§1º e 2º, da LRF para o aumento de despesa de 
caráter continuado. Quanto aos vereadores, não findou demonstrado, também, o cumprimento 
dos requisitos previstos no art. 29, incisos VI e VII e art. 29-A, caput, e §1º, da CF. Ao cabo, foi 
sugerida medida cautelar em virtude dos vícios explanados, que comprometeriam a aplicação das 
normas municipais em tela, restando presente a fumaça do bom direito, pois, com os elementos 
carreados aos autos, figurou-se inviável a majoração em si dos subsídios, o que impeddiria a 
aplicação das Leis Municipais em questão até mesmo a partir de janeiro de 2022. Quanto ao 
periculum in mora, aduziu o Relator que, valendo-se os gestores em tela das normas impugnadas 
para fins de justificar o pagamento dos subsídios majorados já no exercício de 2021, havia grave 
risco de dano ao erário, porquanto se trataria de despesa pública com pessoal nula de pleno 
direito, em razão da violação de dispositivos da LRF. Assim, o Colegiado da Segunda Câmara 
decidiu, à unanimidade, nos termos do voto proposto pelo Conselheiro Relator, pelo deferimento 
da medida cautelar no sentido de que o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara de 
Vereadores do Município jurisdicionado, que estivessem no exercício dos respectivos mandatos, 
se abstivessem de promover a ordenação de qualquer despesa pública (pagamento) relacionadas 
aos subsídios majorados com fulcro nas Leis Municipais vergastadas, até decisão final de mérito 
pela Egrégia Corte de Contas, fixando-se multa cominatória diária, no caso de descumprimento 
da ordem de abstenção, a contar da intimação da medida cautelar, nos termos do artigo 110, da 
LC nº 464 c.c o art. 326 do Regimento Interno, a ser infligida em caráter pessoal às respectivas 
autoridades. Processo nº 3273/2020 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, 
disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 
 

1.2.8. Agente Público. Conduta  Irregular. Incompetência do TCE-RJ. Tutela. Ministério 
Público Estadual. Não cumpre a este Tribunal a fiscalização da conduta individual do fiscal 
municipal perante determinado contribuinte, sendo certo que, caso a atuação do agente configure 
tipo penal, caberá a busca da tutela do Ministério Público Estadual. Processo nº 230.338-3/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - 
TCE/RJ 
 

1.2.9. Pessoal. Pensão civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. Prova (Direito). É ilegal 
a concessão de pensão civil baseada em certidão de casamento entre parentes colaterais de 
terceiro grau sem prova do cumprimento das exigências contidas no Decreto-Lei 3.200/1941 ou 
provas suficientes para demonstrar que houve união esponsalícia real, e não simulação com o 
intuito de obter benefício previdenciário. Acórdão nº 13.928/20, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 339, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3200.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.3 Concurso Público 

 
1.3.1 Admissão de Pessoal. Concurso Público. Atraso no envio da documentação referentes as 

fases de admissão. Ausência de previsão do Termo de Referência, de fornecimento de 
dados ao TCE/PR. Ausência de indicação da qualificação profissional dos membros da 
comissão examinadora. Ausência de inclusão de forma expressa da vedação da 
subcontratação no Termo de Referência e no respectivo Contrato, nas hipóteses de 
dispensa de licitação com base no artigo 24, XIII, da Lei de Licitações. Pela legalidade 
e registro, com expedição de recomendações e determinações. Nos termos dos pareceres 
uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, as presentes admissões de 
pessoal merecem registro, uma vez que a Coordenadoria de Gestão Municipal atestou: (i) a 
regularidade da documentação colacionada aos autos, nos termos do Instrução Normativa nº 
142/2018; (ii) o cumprimento dos limites e prazos de vedação da Lei Complementar nº 101/00; 
(iii) a convocação dos candidatos respeitou o prazo de validade do edital e os servidores foram 
convocados conforme a ordem de classificação. Recomendações: a) Nos próximos editais de 
licitação destinados a selecionar empresa a organizar o processo de seleção de pessoal faça 
constar, no termo de referência, a previsão de fornecimento de dados ao TCE/PR; b) Nos 
próximos processos de seleção de pessoal que vier a deflagrar indique a qualificação profissional 
dos membros da comissão examinadora; c) para que respeite os prazos de encaminhamento da 
documentação conforme determina as Instruções Normativas deste Tribunal. Determinação: 
para que a entidade, nos próximos editais de licitação destinados a selecionar empresa a organizar 
o processo de seleção de pessoal, inclua de forma expressa a vedação da subcontratação no termo 
de referência e no respectivo contrato nas hipóteses de dispensa de licitação com base no art. 24, 
XIII, da Lei de Licitações. Acórdão nº 3409/20 - Segunda Câmara Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 91/2020, disponível em:   Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 91 / 2020 - Portal 
TCE-PR 
 

1.4 Fiscalização e Controle   
 

1.4.1 Análise da gestão fiscal de prefeitura municipal. Não aplicação de multa pelo atraso no 

envio do comprovante de publicação quando já sancionado o atraso na própria 

publicação. Vedação do bis in idem. Precedentes do TCE/RN. Extrapolação do limite 

de despesas com pessoal do Poder Executivo no exercício analisado. Prazo remanescente 

para recondução ao limite. Incidência do artigo 23 C.C. e artigo 66 da LRF. Inexistência 

no exercício analisado do dever de recondução por parte da gestora decorrente de 

excessos ocorridos em exercícios anteriores. Não aplicação de multa quanto a este ponto. 

Irregularidade da matéria. Aplicação de multa à gestora responsável quanto as outras 

irregularidades. A Segunda Câmara apreciou a Responsabilidade pela Gestão Fiscal do ente 

jurisdicionado, quanto ao exercício de 2014, nos termos da Resolução nº 004/2013- TCE, sob a 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/11/pdf/00352457.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
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responsabilidade da Prefeita Municipal à época. No bojo dos autos, foi verificado o atraso na 

publicação do RREO referente ao 1º e 5º bimestres e o atraso no envio dos comprovantes de 

publicação do RREO relativos ao 1º e 2º bimestres. Constatou-se, ainda, que houve atraso na 

publicação do RGF referente ao 2º semestre. Ademais, restou apurado pela Unidade Instrutiva 

que o montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal, ao final do período 

analisado, ultrapassou o limite máximo legalmente definido para o respectivo poder, tanto no 1º 

quanto no 2º semestre de 2014. Nesse contexto, em face do atraso na publicação do RREO do 

1º bimestre de 2014 e na publicação do RREO do 5º bimestre de 2014, entendeu o Relator pela 

aplicação de sanção à gestora responsável, por cada bimestre em que foi perpetrado o atraso, nos 

termos do artigo 107, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 464/2012 c.c o 31, inciso I, 

alínea “b”, da Resolução nº 004/2013- TCE/RN. Deixou, por sua vez, o Relator, de sancionar a 

gestora pelo atraso no envio do comprovante de publicação do RREO do 1º semestre de 2014, 

tendo em vista o entendimento consolidado desta Corte de Contas de que, se ocorrer o atraso 

no envio do comprovante de publicação, já tendo sido imputada penalidade ao gestor pelo atraso 

na própria publicação, ocorrerá a absorção daquela irregularidade por essa, pois a ausência ou 

atraso na publicação, irregularidade mais grave, absorve a falta ou atraso no envio da 

comprovação, irregularidade de menor gravidade, sob pena de se configurar a ocorrência de bis 

in idem. Nessa linha, citou os seguintes processos nºs 5327/2010, 701572/2011, 007051/2010, 

701575/2013, 701632/2013 e 005194/2010. Quanto à extrapolação do limite de despesas com 

pessoal no 1º semestre de 2014, verificou-se que, segundo informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto – 

PIB no 4º trimestre de 2014 – que reflete a taxa acumulada nos quatro trimestres anteriores - foi 

de 0,5%, apresentando, portanto, crescimento real baixo, nos termos do que preceitua o artigo 

66, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, entendeu o Relator que o Poder 

Executivo em testilha passou a ter o prazo duplicado para realizar a recondução das despesas 

com pessoal, de modo que tal análise extrapolou o âmbito de apuração dos autos, vez que, com 

a dobra do prazo, remanesceria ainda prazo à gestora para cumprir sua obrigação de 

reenquadramento. Na situação posta, teria o Poder Executivo jurisdicionado até o 1º 

quadrimestre de 2015 para eliminar, pelo menos, 1/3 (um terço) do percentual excedente, e o 

restante (2/3), até o 3º quadrimestre de 2015, na forma do que preceitua o artigo 23 c.c o artigo 

66 da LRF. Assim, afastou-se, nesse ponto, a aplicação de multa à gestora responsável à época, 

pois não se vislumbrou no exercício analisado o dever de recondução por parte da gestora 

decorrente de excessos ocorridos em exercícios anteriores. Desse modo, o Colegiado da Segunda 

Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela irregularidade da matéria, nos termos do artigo 75, II, 

da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, além da aplicação de multas pelas irregularidades 

detectadas nos autos, registrando, ao final, a não emissão do parecer prévio, nos moldes do artigo 

2º, §2º, I, da Resolução nº 031/2018 – TCE/RN, por se referir a situação dos autos a processo 

que trata da fiscalização e julgamento da gestão fiscal do chefe do Poder Executivo Municipal. 
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Processo nº 011985/2014, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: 

Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 

1.4.2 Apuração de responsabilidade. Atraso no envio das Contas de Gestão. Dispensada a 

emissão de Parecer Prévio. Imposição de multa, nos termos do art. 21, I, b § 2º da 

Resolução nº 12/2016-TC. Incidência da Súmula 29-TC. Trata-se de apuração de 

responsabilidade pelo atraso na prestação das contas de gestão de Prefeitura Municipal, relativa 

ao exercício de 2016. O Relator ressaltou a evolução de seu entendimento sobre a matéria, no 

sentido de votar pela incidência do inciso I do §2° do art. 2° da Resolução n° 31/2018-TC aos 

processos que tratam do descumprimento do prazo para prestação das contas anuais de gestão, 

com a consequente desnecessidade de emissão de Parecer Prévio à hipótese, na linha do que vem 

sendo adotado pela Primeira Câmara da Corte, sendo que, ao final, impôs multa prevista no art. 

21, II, b, da Resolução n° 12/2016-TC, incidindo R$ 100,00 (cem reais) por cada um dos 25 

(vinte e cinco) dias de atraso, totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais. O Colegiado 

da Segunda Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela irregularidade da matéria, com fulcro no 

art. 75, I, da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, além da imposição de multa nos termos 

do voto condutor, e, ainda, pela incidência da Súmula 29-TC, para fins de determinar a não 

inclusão do responsável na lista encaminhada à Justiça Eleitoral. Processo nº 1589/2018 – TC, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: 

Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 

1.4.3 Responsabilidade. Sistema S. Desvio de finalidade. Débito. Patrocínio. Evento. É 

caracterizado como desvio de finalidade o patrocínio, pelas entidades do Sistema S, de eventos 

que não guardam pertinência com os objetivos institucionais das entidades, o que enseja a 

condenação dos responsáveis ao ressarcimento ao erário. Embora não pertençam à 

Administração Pública, as entidades do Sistema ''S'' devem respeitar seus princípios, entre os 

quais se insere o princípio da finalidade, principalmente quando se estiver diante da utilização de 

recursos arrecadados sob a forma de contribuições sociais, revestidos da natureza de tributo. 

Acórdão nº 3232/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 339, disponível em: 

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

 

1.4.4 Competência do TCU. Agência reguladora. Abrangência. Poder discricionário. 

Economicidade. Tarifa. O TCU pode determinar medidas corretivas a ato praticado na esfera 

de discricionariedade das agências reguladoras, desde que esse ato viole o ordenamento jurídico, 

do qual fazem parte os princípios da economicidade da Administração Pública e da modicidade 

tarifária na prestação de serviços públicos. Acórdão nº3251/20, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 339, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.4.5 Gestão administrativa. Sistema S. Vantajosidade. Princípio da publicidade. Rateio. 

Despesa. Organização patronal. O compartilhamento de estrutura, serviços ou processos 

entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações e federações patronais ou 

quaisquer outras entidades deve obedecer a critérios objetivos de rateio capazes de garantir a 

proporcionalidade e a vantajosidade às entidades do Sistema S nas despesas incorridas 

conjuntamente, e que evidenciem o benefício auferido individualmente por entidade participante 

do sistema de compartilhamento, devendo ser objeto de a ampla publicidade, preferencialmente 

nos sítios eletrônicos na internet.  Acórdão nº 3258/20, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

339, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.6 Responsabilidade. Multa. Prescrição. Débito. Base de Cálculo. A base de cálculo da multa 

prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 compreende apenas os débitos gerados por irregularidades 

em relação às quais a pretensão punitiva do TCU não está prescrita. Acórdão nº 13931/20, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 339, disponível em: 

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

 

  

2 Direito Constitucional  
 

 
2.3.1 Incidente de Inconstitucionalidade. Art. 78 da Lei Orgânica do TCE/PR. Arguição de 

inconstitucionalidade dos §§ 2º e 6º, do artigo 2º, da Lei Estadual 17.579/2013, artigo 1º e 
inciso VII e art. 2º e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº18.375/2014. Afronta aos 
artigos 24, I, e 165, § 9º, II, da Constituição Federal. Reconhecimento. Procedência. 
Efeitos na forma do § 4º, do artigo 78 da Lei Orgânica do TCE/PR. Solução de questão 
prejudicial. Prejulgado a ser aplicado a todos os casos ainda não julgados por este 
Tribunal. Foi julgado procedente o incidente de inconstitucionalidade, a fim de reconhecer a 
inconstitucionalidade dos §§ 2º e 6º, do artigo 2º, da Lei Estadual nº 17.579/2013 e dos artigos 
1º, inciso VII e 2º e seu Parágrafo único, da Lei Estadual nº 18.375/2014, alterados, em parte, 
pela Lei Estadual nº 18.468/2015, aplicando-se os efeitos desta decisão aos processos que ainda 
não tenham sido julgados, nos termos do artigo 78 §4º, da Lei Orgânica desta Corte. Acórdão nº 
3363/20 -Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 91/2020, disponível em:   
Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 91 / 2020 - Portal TCE-PR 

3.      Direito Previdenciário 

3.1 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Periculosidade. Penosidade. Insalubridade. 
Regime celetista. Regime estatutário. É permitida, para fins de aposentadoria, a contagem 
ponderada de tempo de serviço prestado por servidor público em condições de risco, perigosas 
ou insalubres sob regime celetista, seja em empresa privada ou em empresa pública, em período 
anterior à sua posse no serviço público sob regime estatutário. Acórdão nº 3247/20, Boletim 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/11/pdf/00352394.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/11/pdf/00352394.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-91-2020/333431/area/242#4
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de Jurisprudência do TCU nº 339, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da ampla defesa. Obrigatoriedade. Princípio 

do contraditório. Ressarcimento. Benefício previdenciário.  A instauração do 
contraditório e da ampla defesa é indispensável caso a decisão em ato sujeito a registro possa 
resultar na devolução retroativa de valores, porquanto, nesse caso, o TCU firma juízo de valor 
sobre a dimensão subjetiva da conduta da parte, diferentemente da apreciação da legalidade do 
ato concessório de aposentadoria, pensão ou reforma, quando há uma relação jurídico-
processual exclusiva entre o Tribunal e a Administração Pública. Acórdão nº 13.928/20, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 339, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
 
4. Direito Processual  
 

 
4.1 Processo em caráter seletivo e prioritário. Pedido de revisão de medida cautelar por 

provação da parte.  Art. 345, § 5º do Regimento Interno – TCERN. Permanência dos 

requisitos ensejadores da concessão da providência acautelatória. Deferimento do pleito 

revisional quanto ao pedido de dilação do prazo. Lei Complementar Federal nº 173/2020 

e § 1º do art. 22 da LINDB. Pandemia do Covid-19. Alteração parcial de Acórdão exarado 

pela Corte de Contas, no ponto referente ao prazo para o redimensionamento do 

quantitativo de servidores da Casa Legislativa. Na 41ª Sessão Ordinária de 2020, a 2ª Câmara 

de Contas apreciou auditoria realizada pela Diretoria de Despesas com Pessoal – DDP, que teve 

por escopo a avaliação da despesa pública de pessoal executada por Câmara Municipal no período 

de janeiro a julho de 2018, tendo sido apreciada medida cautelar através de Acórdão proferido 

por esta Corte de Contas. Em sessão ordinária, foram determinadas algumas medidas cautelares. 

No bojo dos autos, a Relatoria deliberou acerca do enquadramento do feito à exceção prevista 

no artigo 1º da Portaria nº 094/2020 – GP/TCE, de modo que foi reconhecida a incidência da 

suspensão do curso dos prazos processuais, pelo tempo determinado nas Portarias nºs. 094, 104, 

110, 142, 152 e 154/2020 - GP/TCE. Na situação dos autos, a Relatoria recebeu a manifestação 

da Câmara Municipal como pedido de revisão da medida cautelar, nos termos do artigo 345, §5º, 

do Regimento Interno do TCE/RN, anotando-se que a revisão das medidas cautelares, nos 

moldes do artigo regimental referenciado, estaria associada à análise da permanência dos 

requisitos ensejadores da sua concessão - periculum in mora e fumus boni iuris, assim como à 

verificação da suficiência da sua extensão para acobertar o bem jurídico que visa proteger, sendo 

passível de revisão ou modificação. Nesse pórtico, entendeu o Relator que os pressupostos 

autorizadores da concessão da medida cautelar, presentes à época da prolação do Acórdão, 

permaneciam inalterados, notadamente porque a Câmara Municipal em questão continuava com 

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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 26 de 30 

 

o quantitativo de cargos comissionados em número maior que os efetivos, não cabendo a revisão 

da medida cautelar imposta quanto à determinação do redimensionamento do quantitativo de 

servidores da Casa Legislativa à proporcionalidade de 50% mais 01 (um) de cargos efetivos em 

relação aos cargos comissionados, tanto nos gabinetes dos vereadores quanto na estrutura da 

Casa, uma vez que a decisão levou em consideração a totalidade dos servidores que compunham 

a Câmara, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte referenciada na Decisão em tela. Lado 

outro, entendeu o Relator que, tendo a Câmara Municipal envidado esforços para readequar o 

quadro de pessoal do órgão às medidas impostas por esta Corte, ao passo que reduziu 

significativamente a desproporção entre comissionados e efetivos, seriam razoáveis os 

argumentos trazidos pelo gestor da Câmara, acerca da impossibilidade de se exonerar mais 

comissionados sem o comprometimento do exercício regular de suas competências, de modo 

que, para cumprir integralmente o Acórdão em questão, teria que prover novos cargos efetivos, 

fato que encontraria óbice nos incisos II e IV, do art. 8º, da LC nº 173/2020 e no art. 21, II e §2º 

da LRF, ainda que o órgão possuísse lastro orçamentário-financeiro para tal provimento. Nesse 

contexto, propôs o Excelentíssimo Conselheiro Substituto, Dr. Antônio Ed, que fosse concedida 

a dilação do prazo inicialmente conferido, para a implementação integral da medida cautelar 

imposta por intermédio de Acórdão proferido por esta Corte de Contas, fixando-se novo prazo 

de 90 (noventa) dias a contar de 02/01/2022 para que haja a comprovação pelo Presidente do 

Órgão Legislativo do cumprimento da tutela provisória, sob pena de multa pessoal e diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), por cada dia de descumprimento. Assim, o Colegiado da Segunda Câmara 

julgou pela fixação de novo prazo de 90 (noventa) dias a contar a partir de 02/01/2022 para a 

comprovação do cumprimento das medidas cautelares concedidas por intermédio de Acórdão 

exarado por este Tribunal de Contas, já atendido parcialmente, no seguinte sentido “concluir o 

redimensionamento do quantitativo de servidores da Casa Legislativa, com observância dos 

princípios da razoabilidade e da racionalidade administrativa, no exercício das suas atribuições, 

considerando a necessidade do serviço e as disposições constitucionais e legais afetas à despesa 

com pessoal, de modo a se alcançar a proporção de, no mínimo, 50% mais um de servidores 

efetivos, comprovando a implementação da medida no prazo determinado”, além da fixação de 

multa pessoal e diária, nos termos da Proposta de Voto do Relator. Processo nº 6630/2018, 

Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: 

Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 

4.2 Controle Externo. Contas Anuais de Governo do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Exercício de 2013. Incidência da prescrição trienal quanto à pretensão punitiva do 

Tribunal referente à imputação de multas e à instauração de processo para apuração de 

responsabilidade. Parecer prévio pela desaprovação das contas. Expedição de 

Recomendações. A 2ª Câmara, ao exarar Parecer Prévio desfavorável e analisar os autos da 

prestação de Contas Anual de Governo do Chefe do Poder Executivo de município 

jurisdicionado – exercício de 2013, em consonância com o Relator, julgou pela incidência da 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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prescrição trienal, o que impediria a atuação deste Tribunal quanto à aplicação de sanções aos 

responsáveis, restando impossibilitada a deflagração de processo autônomo para apuração de 

eventuais irregularidades. Consignou-se que, a despeito disso, tal prescrição não impediria a 

apreciação das contas anuais de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo, para fins de 

emissão de Parecer Prévio, nos termos do arts. 70 e 71, I, e art. 31, §§1º e 2º da Constituição 

Federal e a luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI nº 261-9). No bojo dos autos, concluiu-se que as seguintes 

irregularidades ensejariam a desaprovação das contas e a emissão de Parecer Prévio desfavorável: 

I - Ausência de remessa ao Tribunal de Contas de documentos exigidos na Resolução nº 04/2013-

TCE, em afronta ao art. 101 da Lei nº 4.320/64 e arts. 10 e 11 da Resolução nº 04/2013 – 

TCE/RN, diante da não remessa da relação de bens públicos alienados e baixados no decorrer 

do exercício financeiro, e das cópias de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais, 

as quais deveriam acompanhar o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD). No caso 

concreto, as informações pertinentes aos incisos IV e XII, §1º, do art. 10 da Resolução nº 

04/2013 foram prestadas, mas de forma incompleta, acarretando prejuízo à atuação fiscalizatória 

desta Corte de Contas. Constatou-se que o QDD foi apresentado desacompanhado das cópias 

das leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais; II - Ausência de arrecadação da 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), de competência do 

Município; III - Omissão quanto à obrigação legal de reduzir, em pelo menos um terço, o 

percentual de gasto com pessoal que ultrapassou o limite máximo legalmente permitido, 

verificado no primeiro semestre do exercício. Afronta ao artigo 23 da LRF. Asseverouse que, 

tendo o Poder Executivo Municipal desrespeitado os limites de despesa com pessoal no 2º 

semestre de 2012 e não se tratando da hipótese de aplicação do prazo duplicado, nos termos do 

artigo 63, §1º, da LRF, o gestor responsável tinha o dever legal, nos moldes de art. 23 da LRF, de 

ter eliminado pelo menos 1/3 (um terço) do percentual excedente no 1º quadrimestre de 2013 e 

o restante (2/3) no 2º quadrimestre de 2013, o que não foi observado, sendo que, o que se 

verificou foi uma majoração da despesa no final do 2º semestre de 2013, razão pela qual se 

concluiu que tal irregularidade deveria ser considerada para a desaprovação das contas. Já as 

seguintes irregularidades, apontadas pelo Corpo Técnico, na compreensão do Relator, não teriam 

o condão de ensejar a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas: I- Valor 

cobrado da dívida ativa no exercício correspondente a 3,52% do saldo proveniente do exercício 

anterior, somado ao inscrito no exercício analisado. Divergência do saldo apresentado no Balanço 

Patrimonial. Para o Relator, não se pode medir a eficiência do processo de Execução Fiscal 

apenas pela suposta baixa na arrecadação que dele decorreu, vez que vários fatores podem 

influenciar na arrecadação, a exemplo da inexistência de recursos por parte dos devedores para 

pagar seus débitos, além do tempo de duração de processo judicial dessa natureza. Acrescentou 

que tais arrecadações tendem a alcançar percentuais baixos, a exemplo da arrecadação da dívida 

ativa do Estado do RN, a qual, no exercício de 2018, manteve a porcentagem dos exercícios 

anteriores, na faixa de 0,4% do saldo inicial. Aduziu que, igualmente, no âmbito da União, estima-
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se que, por ano, somente 1% da dívida ativa é resgatado pelas instâncias que a cobram, de modo 

que o percentual apontado pelo Corpo Técnico de 3,52% não poderia ser considerado baixo. 

Quanto à divergência entre o saldo apurado pelo Corpo Técnico e aquele apresentado no Balanço 

Patrimonial, entendeu o Relator que, embora tal fato tenha demonstrado a baixa qualidade das 

demonstrações contábeis, não deveria ser considerado para a emissão de Parecer Prévio 

desfavorável, sendo suficiente a emissão de recomendação ao atual gestor do ente, para que 

adotasse as medidas necessárias à melhoria de tais demonstrações contábeis; II - O percentual 

apurado nos gastos com ações e serviços públicos de saúde divergiu do informado ao SIOPS/MS. 

III - O percentual apurado nos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino divergiu 

do informado ao SIOPE/FNDE. Anotou o Relator apenas a necessidade de emissão de 

recomendação ao atual gestor do Município jurisdicionado para que, quanto aos recursos 

destinados à educação, fossem diferenciados: a) os valores aplicados no ensino com recursos 

próprios daqueles provenientes de transferências do FNDE e b) os valores aplicados nos 60% e 

nos 40% dos recursos que compõem o FUNDEB, como forma de aumentar a transparência das 

contas públicas, bem como que adotasse providências para eliminar eventuais divergências nas 

informações prestadas aos sistemas SIOPS e SIOPE. IV- Os saldos constantes dos extratos 

bancários não comprovam os valores registrados no Balanço Patrimonial; V - O saldo apurado 

de restos a pagar divergiu do apresentado no Balanço Patrimonial. No ponto, determinou o 

Relator a emissão de recomendação ao gestor do ente, para que adotasse as medidas necessárias 

à melhoria de tais demonstrações contábeis; VI - Insuficiência financeira para o pagamento de 

restos a pagar no exercício. Para o Relator, somente o descumprimento do artigo 42 da LRF no 

último ano do mandato seria motivo suficiente para emissão de Parecer Prévio desfavorável à 

aprovação das contas, na esteira de precedentes desta Corte de Contas, fato que, no caso 

concreto, ensejou apenas a emissão de recomendação ao gestor; VII - Ausência de registro de 

precatórios expedidos pelo TJRN na Dívida Fundada. Divergência entre o saldo apurado e o 

saldo apresentado no Balanço Patrimonial. Não detalhamento das emissões e resgates da Dívida 

Fundada na DVP (Anexo nº 15). Por fim, além da emissão de Parecer Prévio desfavorável à 

aprovação das contas do município jurisdicionado, determinou-se a expedição de recomendação 

ao atual gestor para que adotasse as medidas necessárias delineadas na Proposta de Voto, havendo 

o reconhecimento da prescrição trienal nos moldes do parágrafo único, do art. 111, da LC nº 

464/2012, especificamente quanto à eventual imputação de multa e à instauração de processo de 

apuração de responsabilidade. Processo nº 005988/2014 - TC, Informativo de Jurisprudência do 

TCERN nº 6/20, disponível em: Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 

 

4.3 Delegação de competência. Responsabilidade. Qualificação técnica. Culpa in vigilando. 

Culpa in eligendo. A delegação de competência não afasta a responsabilidade do delegante, uma 

vez que tal fato não o isenta dos deveres de supervisão e controle dos atos de seus subordinados 

e agentes delegados, motivo pelo qual persiste sua conduta omissiva e, portanto, a 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__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 29 de 30 

 

responsabilização por culpa in vigilando. Ao eleger os seus agentes delegados, compete ao gestor 

avaliar se eles detêm as qualificações e competências necessárias ao perfeito exercício das 

atividades delegadas, sob pena de culpa in eligendo. Processo nº 213.643-4/12, Boletim de 

Jurisprudência do TCERJ nº 9, disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

 

4.4 Tomada de Contas. Prescrição. Extinção da Punibilidade. Inelegibilidade. Julgamento 

do Mérito. Informação Pública. Justiça Eleitoral. O reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva não impede que o Tribunal de Contas se pronuncie sobre o mérito das contas, 

a fim de permitir que a sociedade tenha pleno conhecimento sobre a aplicação dos recursos 

públicos geridos pelo responsável. Entretanto, o Tribunal informará à Justiça Eleitoral a 

ocorrência da extinção da punibilidade no âmbito da jurisdição de contas, para que, na qualidade 

de órgão competente para exame das condições de elegibilidade do eventual candidato, leve este 

fato em conta em sua análise. Processo nº 220.557-8/99, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 

nº 9, disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

 

4.5 Recurso. Conduta. Princípio da Boa-Fé. Dever de Lealdade. Sanção. Aplicação da 

Norma. Ato administrativo. Código de Processo Civil. Em reverência ao princípio da boa-

fé processual, o direito de recorrer não pode servir de instrumento para procrastinar a regular 

marcha processual dos atos administrativos em trâmite neste Tribunal. A interposição de recurso 

com efeito meramente protelatório constitui conduta atentatória ao dever de lealdade e boa-fé 

processual, o que pode ensejar a aplicação de sanção, nos termos do artigo 81, §1º do Código de 

Processo Civil, aplicável a esta Corte, por força do artigo 180 do Regimento Interno. Processo 

nº 819.770-1/16, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, disponível em: Boletins de 

Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

 

4.6 Independência das Instâncias. Poder Judiciário. Processo Judicial. Apuração do Controle 

Externo. Prevalece a independência entre as instâncias judicial e de controle externo. Portanto, 

a demanda que corre no Poder Judiciário não prejudica o exame de mérito dos processos que 

tramitam neste Tribunal e eventual adoção de medidas sancionatórias e de apuração de possíveis 

danos ao erário. Processo TCERJ nº 229.052-5/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 9, 

disponível em: Boletins de Jurisprudência - Internet - TCE/RJ 

 

 

4.7 Direito Processual. Arresto. Oportunidade. Débito. Trânsito em julgado. A solicitação de 

providências para arresto de bens (art. 61 da Lei 8.443/1992) está condicionada unicamente ao 

julgamento dos responsáveis em débito, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do 

https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/guest/boletins-de-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
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acórdão condenatório do TCU, uma vez que o arresto tem natureza cautelar e visa garantir a 

eficácia de futuro processo de execução. Acórdão nº 3232/20, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 339, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

Servidores responsáveis pela organização: 

Gustavo Melo Parreira 
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as 

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

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

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

Tribunais.  
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1.1.11 Licitação. Julgamento. Competitividade. Desclassificação. Materialidade. Princípio 
da seleção da proposta mais vantajosa. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Proposta de Preço. 

1.1.12 Licitação. Empresa Estatal. Edital de Licitação. Matriz de Risco. Obras e serviços 
de engenharia. Equilíbrio econômico-financeiro.  

1.1.13 Inexiste divergência entre a Recomendação nº 36 do Conselho Nacional do 
Ministério Público e o posicionamento deste Tribunal de Contas acerca da 
contratação direta por inexigibilidade de licitação pela Administração Pública de 
serviços advocatícios.  

1.1.14 Representação com Pedido Cautelar. Dispensa de Licitação. Caráter emergencial da 
aquisição de medicamentos em face de enfrentamento de emergência de saúde 
pública. Lei Federal nº 13.979/2020. Descumprimento do dever de transparência. 
Indícios de manipulação da cotação de preços. Configuração do Fumus boni juris e 
do periculum in mora. Deferimento da medida cautelar.  

1.1.15 Pedido de Rescisão. Presentes os Pressupostos de Admissibilidade. Conhecimento. 
Licitação pretérita à assinatura do convênio. Saque avulso. Ausência de nexo de 
causalidade. Nota fiscal fora da vigência do convênio. Desprovimento.  

1.1.16 O restabelecimento total ou parcial de item anteriormente suprimido por aditivo 
contratual amparado no artigo 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993, em razão de 
restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e preços 
iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do 
TCU, consubstanciada nos acórdãos 1.536/2016- Plenário e 2.554/2017-Plenário, 
visto que o objeto licitado fica inalterado, sendo possível, portanto, além do 
restabelecimento, novos acréscimos sobre o valor original do contrato, observados 
os limites estabelecidos no art. 65, § 1 º, da Lei nº 8.666/1993. 

1.1.17 O mero descolamento do índice de reajuste contratual dos preços efetivamente 
praticados no mercado não é suficiente, por si só, para a concessão de reequilíbrio 
econômico-financeiro fundado no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 
8.666/1993, devendo estar presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de 
efeitos incalculáveis e o impacto acentuado na relação contratual (teoria da 
imprevisão).  

1.1.18 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Orçamento. Restrição. Supressão. 
Acréscimo. Compensação. Consulta.  

1.1.19 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Tratamento diferenciado. 
Dosimetria. Circunstância atenuante. Microempresa. Pequena empresa.  

1.1.20 Consulta. Aquisição de Imóvel. Dispensa de licitação. Pessoa jurídica. Recuperação 
fiscal. Possibilidade. Requisitos. Cumprimento. Autorização judicial. Alienação. 
Dispensa de apresentação. Certidões de regularidade.  

1.1.21 Documento de qualificação técnica que contém informação falsa – Fraude na 
licitação – Declaração de inidoneidade de empresa.  

1.1.22 Licitação. Dispensa de Licitação. Emergência Requisito. Preço. Justificativa.  
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1.1.23 Responsabilidade. Convênio. Subvenção. Subvenção econômica. Inovação 
tecnológica. Estudo técnico preliminar. Estudo de viabilidade. Dano ao erário. 

1.1.24 Reponsabilidade. Convênio. Débito. Artista. Cachê. Comprovação. Inexigibilidade 
de licitação. Erro grosseiro.   

1.1.25 Consulta. Contratação de prestadores de serviços médicos junto ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – mediante credenciamento público ou, 
na impossibilidade, por meio de pregão. Resposta.  
 

1.2. Pessoal  
 

1.2.1 Admissão de Pessoal. Teste seletivo realizado pelo Município de Bandeirantes para 
contratação temporária de Agentes de Controle de Endemias. Atos justificados pela 
alta do número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus no Município, 
conforme atestado pela Secretaria do Estado da Saúde. Utilização reiterada de testes 
seletivos para provimento de cargos em questão. Legalidade e registro dos atos de 
admissão. Determinações ao Município para que, nos futuros processos seletivos: 
1) observe, no encaminhamento de dados a este Tribunal, os prazos fixados na 
Instrução Normativa nº 142/2018; 2) somente proceda a novas contratações 
temporárias de Agentes de Controle de Endemias na hipótese prevista no artigo 16 
da Lei nº 11.350/2006, realizando, nos demais casos, concurso público.  

1.2.2 Consulta. Câmara Municipal. Resposta. 1. É possível a criação de gratificações para 
compensar servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de 
dedicação em tempo integral e pelo exercício de chefia de grupos de trabalho na 
forma de percentual sobre os vencimentos do servidor, porém é necessário que lei 
em sentido formal estabeleça critérios objetivos para a definição do percentual a 
ser concedido a cada servidor ou empregado público, sendo vedado o pagamento 
dessas gratificações a ocupantes de cargos em comissão. 2. A lei que cria o cargo 
em comissão deve necessariamente estabelecer requisitos para posse, que devem 
ser de escolaridade mínima compatível com suas atribuições e/ou de experiência 
profissional comprovada na área de atuação, verificada mediante critérios 
objetivamente em lei, sendo vedada a admissão de critérios subjetivos, tais como “ 
notório saber”, “ampla experiência” ou assemelhados. 

1.2.3 Consulta. Funções de Tesouraria e Recursos Humanos. Exercício por servidor 
efetivo de nível de escolaridade fundamental. Percebimento de função gratificada. 
Condições. Necessidade de que haja previsão legal; esteja relacionada à direção, 
chefia ou assessoramento; não resulte no desempenho acumulado, pelo mesmo 
servidor, das etapas mais críticas que compõem uma transação ou evento; e a 
qualificação técnica do servidor seja compatível com as atribuições a serem 
desempenhadas. Exercício da função de tesoureiro por contador. Violação ao 
princípio da segregação de funções caso o contador exerça o controle total ou 
parcial das atribuições de tesoureiro. 
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1.2.4 Não obstante a situação excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento 
ao Coronavírus, é possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, 
observado a limitação disposta no artigo 8º,  inciso VIII, da LC 173/2020.  

1.2.5 Admissão de pessoal. Contrato de servidor temporário. Necessidade temporária de 
excepcional interesse público. Ocorrência. Exame da legalidade. Deferimento do 
registro.  

1.2.6 Admissão de Pessoal. Contrato de Servidor Temporário. Exame da Legalidade. 
Deferimento do Registro.  

1.2.7 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 
justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros.  

1.2.8 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 
Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Prorrogação 
dos contratos. Período de pandemia decorrente do COVID-19. Arts. 20 e 22 da 
LINDB. Observância às consequências práticas da decisão e dificuldades reais do 
gestor. Deferimento excepcional do registro. Determinação. Realização de 
Concurso Público.  

1.2.9 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidores. Professor 
especializado na educação indígena. Conflito aparente de princípios 
constitucionais. Ponderação. Flexibilização excepcional das formalidades atinentes 
à contratação temporária. Prevalência dos direitos fundamentais indígenas. Termo 
de ajustamento de conduta. Educação. Serviço essencial. Exaurimento de efeitos 
financeiros dos contratos. Grande lapso temporal. Deferimento dos registros.  

1.2.10 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 
justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros.  

1.2.11 Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento excepcional do registro. Recomendações.  

1.2.12 Consulta. Programa de assistência à saúde suplementar para servidores e 
magistrados. Resolução do CNJ. Lei Complementar nº 173/2020. Calamidade 
pública. Norma anterior. Capacidade orçamentária.  

1.2.13 Consulta. Reforma de Prejulgado. Servidores. Erário. Reposição de valores. Boa fé. 
Exigência. Erro material.   

1.2.14 Qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente político – 
Remuneração por subsídio – Possibilidade – Previsão em lei.  

1.2.15 Atualização do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate a Endemias – Previsão na Lei nº 13.708/18. 

1.2.16 Gratificação de atividade em zona rural – Atos de incorporação anteriores à 
publicação da EC nº 103/19 editados enquanto o servidor estava em atividade são 
considerados válidos.  

1.2.17 Nomeação de servidor público durante a calamidade da COVID-19 
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1.2.18 Pagamento de progressão vertical aos servidores no período da pandemia do 
coronavírus – COVID-19.  

1.2.19 Servidor Público Federal. Quintos. Incorporação de função comissionada. Período 
entre 8 de abril de 1988 a 4 de setembro de 2001. Matéria decida sob o rito da 
repercussão geral. RE nº 638.115/CE. Juízo de retratação. Tema 503.  

1.2.20 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 
Revisão de Ofício.  

1.2.21 Pessoal. Quintos. Requisitos. Décimos. Revisão Geral Anual. Atualização.  
1.2.22 Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. Recurso Extraordinário. STF.  
1.2.23 Pensão civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. Prova (direito). 
1.2.24 Remuneração. URV. Magistrado. Poder Judiciário. Servidor Público. Marco 

Temporal. 
 

1.3 Concurso Público  
 

1.3.1 Servidor ocupante de cargo de nível médio e aproveitamento em cargo de nível 
superior.  
 

1.4 Fiscalização e Controle  
 

1.4.1 Análise da gestão fiscal de prefeitura municipal. Não aplicação de multa pelo atraso 

no envio do comprovante de publicação quando já sancionado o atraso na própria 

publicação. Vedação do bis in idem. Precedentes do TCE/RN. Extrapolação do limite 

de despesas com pessoal do Poder Executivo no exercício analisado. Prazo 

remanescente para recondução ao limite. Incidência do artigo 23 C.C. e artigo 66 da 

LRF. Inexistência no exercício analisado do dever de recondução por parte da 

gestora decorrente de excessos ocorridos em exercícios anteriores. Não aplicação de 

multa quanto a este ponto. Irregularidade da matéria. Aplicação de multa à gestora 

responsável quanto as outras irregularidades.  

1.4.2 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da 

ausência do termo de cumprimento de objetivos. Recomendação com intuito de 

adequação de procedimentos.  

1.4.3 O reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do artigo 64 da Lei 

Complementar n º 101/00 não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita 

em manutenção e desenvolvimento de ensino.  

1.4.4 Os recursos provenientes do incentivo para as Ações Estratégicas não podem ser 

gastos como obras novas e ampliação de imóveis existentes, ainda que utilizados para 

as ações e serviços de saúde pública.  
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1.4.5 Os municípios, quando titulares dos serviços e em conjunto com a entidade 

reguladora, podem estabelecer, no contexto de sua política de saneamento básico, 

uma política de subsídio destinada ao atendimento de usuário de baixa renda.  

1.4.6 Os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, mas poderão, excepcionalmente, ter sua 

destinação alterada para combate à calamidade pública ou, então, ser parcialmente 

desvinculados, até o limite de 30% das receitas, até 31.12.2023, atendidas as 

condições do art. 76-B do ADCT.  

1.4.7 Os créditos da Fazenda Pública não adimplidos têm de ser inscritos como dívida 

ativa, na forma da legislação, em registro apropriado, que pode ser eletrônico, com 

ou sem assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da 

informação.  

1.4.8 Convênio. Formalização. Requisito. Convenente. Seleção. Saneamento básico. 

Doença.  

1.4.9 Ato de gestão ilegal e ilegítimo – Irregularidades na exploração de estacionamento 

de veículos automotores durante a temporada de praia de 2017.  

 
2. Direito Constitucional  

 
2.1 Vacinação compulsória de crianças e adolescentes e liberdade de consciência e de 

crença do pais.  
2.2 Idade Mínima para o ingresso na educação infantil e critério fixado em lei estadual.  
2.3 Redução obrigatória de mensalidade na rede privada de ensino durante a pandemia 

da COVID-19 e competência legislativa.  
2.4 COVID-19 e vacinação compulsória. 
2.5 Competência do TCU. Contribuição sindical. Abrangência. Eleição. Sindicato. 

Dirigente Sindical.  
2.6 Serviços de Comunicação. Criptografia de ponta a ponta. Quebra de sigilo de 

dados. Descumprimento. Impossibilidade técnica. Astreintes. Ilegalidade.  
2.7 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1.577/1997. Tema Repetitivo nº 

126/STJ. Revisão Súmula 408/STJ. Cancelamento.     
2.8 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1901-30/1999. Imóveis 

improdutivos. Tema Repetitivo nº 280/STJ. Revisão de tese. Propriedade 
impassível de qualquer espécie de exploração econômica. Tema repetitivo nº 
281/STJ. Revisão de tese. Perda da renda. Prova pelo expropriado. MP nº 
2027/2000. Índice de produtividade zero. Tema repetitivo nº 282/STJ. Revisão de 
tese. Tema repetitivo nº 283/STJ. Cancelamento.  

2.9 Desapropriação. Juros compensatórios. Percentual. Momento de incidência.  
2.10 Desapropriação. ADI nº 2332/DF. Medida cautelar ou julgamento de mérito. 

Eficácia. Revisão em recurso especial. Impossibilidade.  
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2.11 Repartição de receitas tributárias e desvinculação de receitas da União.  
2.12 Plano de desestatização e necessidade de lei específica.  
2.13 Direito ao esquecimento.  
2.14 COVID-19: Republicação de veto e lei já publicada.  

 
3. Direito Financeiro e Tributário  

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

Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento.  
3.2 Finanças Públicas. Receita Pública. Receita Corrente Líquida. Transferências 

constitucionais e legais. Entendimento.  
3.3 Finanças Públicas. Responsabilidade fiscal. Operação de crédito. Título da dívida 

pública. Emissão. Banco público.  
3.4 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Calamidade Pública. Reconhecimento. 

Decreto legislativo municipal. Formalidades. Art. 65, caput, Lei Complementar nº 
101/2000. Lei Complementar nº 173/2020. Decretação. Congresso Nacional. 
Assembleia Legislativa.  

3.5 Reforma. Reversão ao serviço ativo. Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Análise 
Simplificada. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito.     
 

4. Direito Previdenciário 
 

4.1 Preexistência de casamento ou união estável e reconhecimento de novo vínculo. 
4.2 Ato de Inativação. Benefício concedido antes do advento do Acórdão nº 3.555/18 

– Pleno. Efeito Ex-Tunc. Registro.  
4.3 Operações de Crédito Pessoal. Descontos das parcelas em conta corrente na qual 

recebido benefício de prestação continuada de assistência social ao idoso – BPC. 
Pedido de limitação dos descontos. Acolhimento. Verba destinada essencialmente 
à sobrevivência do idoso. Princípio da dignidade da pessoa humana.  

4.4 Verbas remuneratórias. Reconhecimento pela Justiça Trabalhista. Inclusão nos 
cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. 
Ausência de prévio custeio. Modulação dos efeitos da decisão. Recálculo do 
benefício em ações já ajuizadas. Possibilidade. Ampliação da tese firmada no Tema 
Repetitivo 955/STJ. Tema 1021.   

4.5 Representação. Aposentadoria por Invalidez. Retorno a ativa em cargo público 
distinto. Acumulação indevida de proventos. Não cabimento da decadência. 
Administração Pública  pode rever seus atos a qualquer momento quando se tratar  
de aposentadoria por invalidez. Benefícios sob condição. Má-fé da beneficiária não 
pode ser presumida. Necessidade de comprovação. Impossibilidade de devolução 
de valores recebidos indevidamente. Procedência parcial. 
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4.6 Ato sujeito a registro. Pensão. Longo decurso de tramitação dos autos. Diligência 
pretérita. Manutenção da base de cálculo da pensão. Segurança jurídica. Justa 
expectativa. Tema 455 do STF. Recurso Extraordinário nº 636.553.  

4.7 Consulta. Convênio de adesão do Estado do Pará com entidade gestora de 
previdência complementar. Entidade aberta de previdência complementar. 
Hipótese pendente de regulamentação. Entidade fechada de previdência 
complementar. Necessidade de processo seletivo. Modalidade aplicável. 
Chamamento público. Lei nº 13.019/2014. Regime jurídico aplicado às parcerias 
da administração pública com organizações da sociedade civil.  

4.8 Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria, Reforma ou 
Pensão. Prazo de cinco anos para julgamento da legalidade. Segurança jurídica e 
confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame prejudicado. Registro deferido.  

4.9 Aposentadoria. Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de 
Aposentadoria, Reforma ou Pensão. Prazo de Cinco Anos para Julgamento da 
Legalidade. Segurança jurídica e confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame 
prejudicado. Registro deferido.  

4.10 Ato sujeito a registro. Óbito do beneficiário. Perda do objeto. Extinção do processo 
sem resolução de mérito.  

4.11 Ato sujeito a registro. Reforma. Retificação. Nova conclusão pela junta médica da 
PM/PA. Interessado julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar 
não podendo prover os meios para sua subsistência. Alteração substancial da 
Portaria de concessão inicial. Novo ato. Conformidade.  

4.12 Pessoal. Militares. Aplicação do entendimento firmado para os processos de pensão 
especial-militar, mediante Acórdão nº 57.374, de 20.03.2018, publicado no DOE 
28.03.2018, para os processos de reforma. Impossibilidade. Natureza jurídica 
diversa. Existência de entendimentos firmados no Acórdão no TCE nº 16.304 de 
13.09.1988, ainda seguidos necessidade de decisão específica que enfrente  este 
julgado. Advento de normas gerais editadas pela União. Princípio de Legalidade. 
Princípio da Separação de Poderes. Não recepção dos entendimentos consignados 
no Acórdão TCE nº 16.034, de 13.09.1988, ainda seguidos. Necessidade de decisão 
específica que enfrente este julgado. Advento de normas gerais editadas pela União. 
Princípio da Legalidade. Princípio da Separação de Poderes. Não recepção dos 
entendimentos consignados no acórdão TCE nº 16.034 de 13.09.1988 pela 
Constituição Federal de 05.10.1988. Superação do Precedente. Segurança Jurídica. 
Modulação de efeitos da decisão. Regime de transição. Observância ao Art. 23 do 

Decreto-Lei nº 4.657, de 04.09.1942 – Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB. Extensão dos efeitos prospectivos do novo 
entendimento para os processos de pensão previdenciárias militar. 
Recomendação de extensão dos efeitos prospectivos do novo entendimento 
ao IGEPREV para os processos de reserva remunerada. Recomendação ao 
governo do Estado para que no prazo concedido  proceda a adequação 
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legislativa das normas que estruturam a remuneração da carreira militar. 
Substituição do atual regime de pegamento de vencimentos, para o regime 
de pagamento por subsídio fixado em parcela única, conforma determinação 
contida no Art. 144, §9º, c/c Art. 39, §4º, ambos, da Constituição Federal. 
Modelo já utilizado em outras unidades da Federação. Deferimento do 
registro.  

4.13 Pensão previdenciária-militar. Entendimento do STF. Ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Prazo de cinco anos para 
julgamento da legalidade. Segurança jurídica e confiança legítima. Prazo 
ultrapassado. Exame de prejudicado. Registro deferido.  

4.14 Consulta. Prejulgado nº 21 desta Corte. Adicional por tempo de serviço. 
Tempo de serviço privado. Averbações anteriores e posteriores ao 
Prejulgado nº 21. Servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
Aplicação do entendimento assentado no referido prejulgado. Caráter de 
recomendação. Possibilidade. Relação jurídico-funcional. Averbação de 
tempo de serviço prestado à iniciativa privada. Decurso de mais de 58 (cinco) 
anos. Desconstituição durante a atividade do servidor. Impossibilidade. Art. 
46, caput, da Lei nº 6.969/2007. Princípio da legalidade estrita. Atos de 
Inativação. Posterior análise de legalidade. Averbações indevidas. 
Possibilidade de desconstituição. Conversão em vantagem individual 
absorvível. Vínculo de atividade. Vínculo de inatividade. Posterior controle 
externo. Sujeição.  

4.15 Aposentadoria. Concessão inicial. Valor pago a título de adicional por tempo 
de serviço além do devido. Necessidade de retificação de fundamento legal. 
Cumprimento de diligência. Mitigação dos efeitos da tese de repercussão 
geral do STF fixada no tema 445. Deferimento do registro.  

4.16 Inspeção Extraordinária. Indícios de Irregularidades. Dispensa de Licitação. 
Contrato Administrativo. Conversão em Tomada de Contas Especial. 
Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.  

4.17 Consulta. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. LTCAT. Emissão 
posterior. Exercício das atividades. Aceitabilidade. Similitude. Condições de 
serviço.  

4.18 Consulta. Regime Próprios de Previdência Social. Saldo remanescente. Taxa de 
administração. Reserva administrativa. Pagamento dos benefícios. Possibilidade.  

4.19 Consulta. Servidor. Aposentadoria. Desaverbação. Possibilidade. Vedação. 
Concessão de vantagens remuneratórias e funcionais. Edição do ato de 
aposentadoria.  

4.20 Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria por tempo de contribuição. 
Segurado professor. Cálculo do benefício. Incidência do fator previdenciário. 
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Interpretação dos arts. 29 e 56 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 
9.876/1999. Tema 1001.  

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. 
Conversão. Pensão temporária.  

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). 
Manifesta ilegalidade. Falecimento. Pensão.   

4.23 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. Revisão 
de ofício.  

4.24 Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. 
Conversão. Pensão temporária.  

4.25 Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Aposentadoria. Reforma (pessoal). 
Manifesta ilegalidade. Falecimento. Pensão.  

4.26 Ato sujeito a registro. Princípio da ampla defesa. Obrigatoriedade. Princípio do 
Contraditório. Ressarcimento. Benefício previdenciário.  

4.27 Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem 
do tempo de serviço.  
 

5. Direito Processual   
 

5.1 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Marco temporal. Trânsito em 

julgado. Termo inicial.  

5.2 Danos Morais. Pessoa Jurídica de Direito Público. Credibilidade institucional 

agredida. Dano reflexo sobre os demais jurisdicionados. Lesões extrapatrimoniais. 

Condenação. Possibilidade jurídica.  

5.3 Pedido de Rescisão. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Laudo 

conclusivo da SPOF. Suposta falsidade documental. Indícios. Ausência de provas. 

Conexão entre processos. Impossibilidade. Recursos. Princípio da Taxatividade. 

Acórdão que julga pedido de rescisão. Não cabimento de recurso de 

reconsideração. Inexistência no regramento processual. Não provimento.  

5.4 Agravo regimental. Alegação de nulidade de citação. Nova documentação. 

Requerimento de reabertura da instrução processual. Deferido. Medida cautelar 

liminar. Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do recurso. Requisitos 

legais. Fumus boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. Presumido. Deferimento 

da medida cautelar.   

5.5 Tomada de Contas Especial. Registro no SIAFEM. Medida de Coerção. Medida 

Cautelar.  

5.6 Petição Constitucional. Alegação de Nulidade de Citação. Medida cautelar liminar. 

Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do mérito da petição 

constitucional. Requisitos legais.  Fumus boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. 

Presumido. Deferimento da medida cautelar.  
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5.7 Representação. Medida Cautelar. Novos documentos. Indícios de Irregularidades 

e Superfaturamento. Suspensão dos Pagamentos. Medida Alternativa. Garantias 

Art. 56, § 1º, Lei nº 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de 

Contas Especial.  Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade.  

5.8 Pedido de Rescisão. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Admissão. 

Alegações apresentadas pelo Rescindente são capazes de modificar parcialmente 

a decisão atacada. Deferimento parcial.  

5.9 Agravo regimental. Representação. Pregão. Medida Cautelar. Requisitos. Periculum 

in Mora. Presumido. Deferimento da medida cautelar. 

5.10 Recurso de Reconsideração. Sessão de julgamento. Não notificado. Cerceamento 

do direito de defesa. Ausência de contraditório. Recurso conhecido e provido.  

5.11 Recurso de Revisão. Juntada de Documentação. Ausência de justo motivo. 

Espólio. Legitimidade do Inventariante. Condição não comprovada. Primazia da 

decisão de mérito. Ausência de evidente demonstração do nexo causal. 

Improcedência.  

5.12 Embargos de Declaração. Pedido de Rescisão. Prestação de Contas. 

Irregularidade. Recurso de Fundamentação vinculada. Rediscussão de tese 

jurídica. Novos documentos. Contradição exterior. Dificuldade de acesso à 

documentos. Perpetuação do processo. Princípio da verdade material. Subversão 

da ordem processual. Inviabilidade. Desprovimento.  

5.13 Representação. Medida Cautelar. Novos Documentos. Indícios de Irregularidades 

e Superfaturamento. Suspensão dos pagamentos. Medida alternativa. Garantias 

Art. 56, § 1º, Lei 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de 

Contas Especial. Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade.  

5.14 Direito Processual. Citação. Falecimento de responsável. Espólio. Inventário. 

Escritura Pública.  

5.15 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Multa. Dosimetria. 

Critério. Capacidade econômica.  

5.16 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso concreto.  

5.17 Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta da sessão. 

5.18 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Sócio. Gestor. Empregado. 
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Licitação. Pregão. Recurso. Ato pregoeiro. Se o ato pratica do pelo pregoeiro, objeto de 
recurso, não for reformado, a peça recursal deverá ser encaminhada à autoridade competente, a 
quem, nos termos da legislação vigente, compete enfrentar os pontos suscitados e prolatar a 
competente decisão, conforme art. 5-A, II e art.5-B, XIV, do Decreto Municipal n.º 43.406/03. 
TC 21.120/2019, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.2 Edital. Contrato. Índice. Reajuste. O índice de reajuste deve retratar a variação efetiva do 

custo de produção sofrida pelo contratado, conforme art. 40, XI, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
TC 13.380/2017, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.3 Edital. Atestado. Capacidade técnica. A exigência de comprovação de capacidade técnica em 

quantitativo a ser atestado é possível e deve ser no máximo de 50% a 60% da execução 
pretendida. TC 13.305/2018, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.4 Contrato. Prazo. Serviços contínuos. Nas contratações visando à prestação de serviço de 

forma contínua, poderá a Administração extrapolar a vigência dos créditos orçamentários, 
devendo, para tanto, apresentar justificativas para a vigência contratual pretendida, demonstrando 
a obtenção de preços e condições mais vantajosas, conforme art. 57, II, da Lei Federal n.º 
8.666/1993. TC 11.504/2017, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.5 Licitação. ME. EPP. Tratamento diferenciado. O enquadramento como microempresa (ME) 

ou empresa de pequeno porte (EPP), configura condição de participação da licitação sob regras 
diferenciadas, e sua comprovação se dá no momento da apresentação da documentação exigida 
no Edital, conforme art. 3º, § 3º, da Lei Complementar 123/2006. TC 5.538/2017, Boletim de 
Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.6 Administração. Pagamento. Ordem cronológica. Cada Unidade da Administração, no 

pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens ou serviços, deve obedecer à estrita 
ordem cronológica das datas de exigibilidade, salvo quando presentes razões de relevante 
interesse público, conforme art. 5º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 3.693/2016,  Boletim de 
Jurisprudência TCMSP nº 36, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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1.1.7 Edital. Pré-qualificação. Projeto básico. A pré-qualificação é um procedimento preliminar 
cabível nas licitações de modalidade concorrência, quando o objeto do contrato for de grande 
porte e demandar que o licitante cumpra requisitos específicos, mais rigorosos que os usualmente 
exigidos pela Administração, conforme art. 114, da Lei Federal n.º 8.666/1993. O projeto básico, 
no caso, não é necessário, pois o que se busca analisar é a qualificação técnica dos pretendentes, 
sendo suficiente o resumo do projeto. TC nº 2.869/2013, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 
36, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 
1.1.8 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Pregão Presencial nº. Contratação de 

serviços de software de gestão pública. Inabilitação após recurso administrativo. 
Atestado de capacidade técnica que não comprova a integralidade dos serviços. 
Irregularidade pela exigência de atestados com quantitativos mínimos acima de 50% do 
serviço licitado, não limitada a comprovação aos itens de maior relevância técnica e valor 
significativo do objeto a ser contratado. Desrespeito à previsão de prova de conceito. 
Medida cautelar. Prova de conceito realizada. Desclassificação. Adequado cumprimento 
da determinação cautelar. Saneamento da irregularidade. Pela procedência sem 
aplicação de sanções. Expedição de recomendação para futuras licitações.    Trata-se de 
Representação da Lei nº 8.666/93, com pedido de medida cautelar, formulada, em face do 
Município, relativamente ao Edital de Pregão Presencial nº, que tem por objeto a "contratação 
de empresa para o fornecimento (locação de licença), instalação, manutenção, e suporte de 
sistema integrado de gestão pública municipal", com valor máximo de R$ 1.124.755,11. Entende 
que a presente Representação da Lei nº 8.666/93 deve ser julgada procedente, sem a aplicação 
de sanções, tendo em vista que o adequado cumprimento da medida cautelar expedida resultou 
no saneamento da irregularidade preliminarmente identificada. A jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União (Acórdãos 2.939/2010, 1.202/2010, 2.462/2007 e 492/2006, todos do Plenário) 
consolidou o entendimento de que só é razoável exigir que os atestados contemplem determinado 
percentual dos serviços a serem executados se for observado o patamar máximo de 50% 
(cinquenta por cento). Portanto, ainda que se admita uma relativa flexibilização deste patamar, a 
exigência da comprovação da prestação de serviço equivalente a 100% aos licitados somente será 
admissível em casos excepcionalíssimos, desde que justificados de modo prévio e por razões 
técnicas devidamente circunstanciadas no processo licitatório. No entanto, desde a decisão 
cautelar, observou-se que a referida exigência não foi devidamente justificada no processo 
licitatório, de modo que, a princípio, estaria restringido de modo excessivo a competitividade. 
Assim, entendeu-se que a diligência do art. 43, §3º da Lei de Licitação realizada pela Pregoeira, 
para análise do funcionamento do sistema em outros municípios a fim verificar se os atestados 
apresentados comprovariam a prestação de serviço equivalente a 100% aos licitados, foi irregular, 
e acabou por desclassificar uma proposta vantajosa (que representaria uma economia de R$ 
368.131,11) e potencialmente satisfatória à Administração. A despeito da preocupação da 
Administração com a garantia de que o software a ser fornecido seja seguro, prático e funcional, 
a legislação e a processualística das contratações públicas não autoriza que o controle da 
adequação do serviço ou produto a ser contratado seja feito de maneira ilegal e desarrazoado, 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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mediante a exigência de atestados de capacidade técnica em percentuais excessivos, antecipando 
o juízo de mérito quanto à capacidade técnica em concreto da licitante, o que de fato ocorreu. 
Diante disso, considerando que com o adequado cumprimento da determinação cautelar exarada 
a Administração logrou sanear a irregularidade referente à exigência indevida do item 7.1.4 "a" 
do edital quanto aos requisitos de qualificação técnica, entendo que a presente Representação 
merece ser julgada procedente, tendo em vista a existência de irregularidade no edital licitatório, 
porém, sem a imposição de sanções em face de seu tempestivo saneamento. Na mesma linha, 
entendo ainda oportuna a emissão de recomendação ao Município, para que, em futuros 
certames, adote as devidas medidas corretivas a fim de que as exigências quanto aos requisitos 
qualificação técnica não importem em restrição indevida ou abusiva à competitividade do 
certame. Processo nº 110820/20 - Acórdão nº3600/20 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 92/20, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-
2020/333661/area/242#6 

 
1.1.9 Contrato administrativo. Superfaturamento. Compensação financeira. Dano ao erário.  
Constatado superfaturamento, é legítima a compensação de débitos e créditos existentes entre a 

Administração Pública e a empresa contratada, diante de indiscutível existência de dívidas 
recíprocas e das dificuldades inerentes ao processo de reparação de dano ao erário, com 
fundamento no art. 54 da Lei 8.666/1993, que prevê a aplicação supletiva de normas do direito 
privado aos contratos administrativos, como é o caso do instituto da compensação, constante do 
art. 368 da Lei 10.406/2002 (Código Civil). Acórdão nº 4040/2020, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.10 Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Requisito. Comprovação. Qualificação 

técnica. A contratação emergencial de empresa que não comprovou previamente capacidade 
técnica para a execução do objeto do contrato contraria o disposto no art. 26, parágrafo único, 
inciso II, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 4051/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.11 Licitação. Julgamento. Competitividade. Desclassificação. Materialidade. Princípio da 

seleção da proposta mais vantajosa. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Proposta de Preço. É indevida a desclassificação, fundada em interpretação 
extremamente restritiva do edital, de proposta mais vantajosa para a Administração que contém 
um único item, correspondente a pequena parcela do objeto licitado, com valor acima do limite 
estabelecido, por ofensa ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Acórdão nº 
4063/2020,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242#6
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242#6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.12 Licitação. Empresa Estatal. Edital de Licitação. Matriz de Risco. Obras e serviços de 
engenharia. Equilíbrio econômico-financeiro. Para as empresas estatais, é obrigatória 
cláusula dispondo sobre a matriz de riscos nos contratos de obras e serviços de engenharia, 
independentemente do regime de execução (art. 69, inciso X, da Lei 13.303/2016), como garantia 
da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual e de forma a definir as condições 
para eventual assinatura de termo aditivo. Acórdão nº 4551/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
1.1.13 Inexiste divergência entre a Recomendação nº 36 do Conselho Nacional do Ministério 

Público e o posicionamento deste Tribunal de Contas acerca da contratação direta por 
inexigibilidade de licitação pela Administração Pública de serviços advocatícios. Trata-
se de consulta formulada por prefeita municipal, por meio da qual questiona qual é a posição do 
Tribunal de Contas no tocante às contratações, por inexigibilidade de licitação, de serviços 
advocatícios, pela Administração Pública Municipal, considerando a posição do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP). Admitida a consulta, o relator, conselheiro Cláudio 
Terrão, informou que o CNMP exarou, em 14/06/16, a Recomendação n. 36, que preceitua, in 
verbis: Art. 1º. A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público, por 
inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou improbo, pelo que recomenda 
aos membros do Ministério Público que, caso entenda irregular a contratação, descreva na 
eventual ação a ser proposta o descumprimento dos requisitos da Lei de Licitação. O relator 
salientou que este Tribunal já se manifestou acerca da matéria em diversas oportunidades, tendo, 
inclusive, emitido resumo de tese reiteradamente adotada por oportunidade de apreciação da 
Consulta n. 888126, possibilitando a contratação de advogados por inexigibilidade de licitação, 
desde que haja o estrito cumprimento da legislação de regência. Observou que a ausência de 
procedimento licitatório constitui exceção configurada pelas hipóteses de dispensa e 
inexigibilidade, e dentre as hipóteses de inexigibilidade, o art. 25, II, da Lei n. 8.666/93, faz 
referência à contratação de profissionais de notória especialização para a execução de serviços 
técnicos específicos. Ressaltou, contudo, que é indispensável a comprovação tanto da notória 
especialização como da singularidade dos serviços a serem prestados, os quais, por sua 
especificidade, diferem dos que, habitualmente, são afetos à Administração, além da necessidade 
da contratação ser precedida por procedimento administrativo formal e o preço pago ao 
contratado ser compatível com o usualmente praticado no mercado. Nesse contexto, 
confrontando a recomendação emitida pelo CNMP com as orientações reiteradamente exaradas 
por esta Corte, não encontrou divergência ou elementos que justificassem uma mudança no 
entendimento do Tribunal. Após pedir vista dos autos, o conselheiro Mauri Torres acrescentou 
que os entendimentos exarados por este Tribunal, que fizeram parte da resposta à presente 
consulta, necessitavam ser revisados, em face da recente promulgação da Lei n. 14.039, de 17 de 
agosto de 2020, que alterou a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e o Decreto-
Lei n. 9.295, de 27 de maio de 1946, que dispõe sobre a natureza técnica e singular dos serviços 
prestados por advogados e por profissionais de contabilidade. De acordo com o novo dispositivo, 
concluiu que restou reconhecida a singularidade dos serviços de advocacia e de contabilidade pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/888126
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9295.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9295.htm
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natureza técnica dessas atividades, que por si só já é fator que inviabilizaria a competição desses 
profissionais, e que nesse sentido, o Tribunal Pleno se manifestou, na sessão do dia 02/09/2020, 
nos autos do Recurso n. 1071417, levando em consideração a mudança de paradigmas trazida 
pela vigência da novel legislação. Diante do exposto, o relator encampou o voto vista, e o 
Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, por maioria, nos seguintes 
termos: inexiste divergência entre a Recomendação n. 36 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e o posicionamento deste Tribunal de Contas acerca da contratação direta por 
inexigibilidade de licitação pela Administração Pública de serviços advocatícios, observando-se 
os preceitos da recente Lei n. 14.039, de 17 de agosto de 2020, que reconheceu a singularidade 
dos serviços de advocacia pela natureza técnica dessa atividade, sem prejuízo do cumprimento 
das demais condições para contratação por inexigibilidade de licitação, em especial os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93. Vencido o conselheiro Wanderley Ávila, que propôs o 
sobrestamento da deliberação final desta consulta, até julgamento de mérito, pelo STF, da ADI 
6569, contra a Lei 14.039/2020. Consulta n. 987411, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 223, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 
1.1.14 Representação com Pedido Cautelar. Dispensa de Licitação. Caráter emergencial da 

aquisição de medicamentos em face de enfrentamento de emergência de saúde pública. 
Lei Federal nº 13.979/2020. Descumprimento do dever de transparência. Indícios de 
manipulação da cotação de preços. Configuração do Fumus boni juris e do periculum in 
mora. Deferimento da medida cautelar. 1. A ausência de quatro de seis processos de aquisição 
de Azitromicina 500 mg no Portal de Transparência da COVID no Estado do Pará caracteriza 
descumprimento do art. 4º, §2º da Lei Federal nº 13.979/20. A transparência é dever do gestor e 
direito da sociedade, sendo pressuposto básico e caro da república, pois o regime republicano é 
regime de responsabilidade e, sendo assim, a transparência é um dever cuja iniciativa é do 
administrador dos recursos públicos e seu descumprimento obstaculiza o exercício do controle 
externo por este Tribunal, bem como compromete o próprio controle social. 2. A inclusão do 
medicamento Azitromicina de uso veterinário no âmbito da cotação de comprimidos de 
Azitromicina 500mg para uso em pessoas, com a considerável elevação da média do preço do 
medicamento, além de outras irregularidades apontadas, configura fortes indícios de manipulação 
da cotação de preços utilizada para fins de aquisição de medicamentos, pela Secretaria de Saúde 
Pública do Estado do Pará, o que sugere superfaturamento e prejuízo ao erário, ferindo princípios 
da Administração Pública. 3. As irregularidades na transparência e nas estimativas de preços 
foram, de forma reiterada, apontadas pela Comissão de Acompanhamento das medidas 
administrativas excepcionais, instituída pelo Decreto Legislativo nº 658/2020. Ao instituir 
referida comissão, é razoável e lógico supor que o Estado assumiu o compromisso de acatar as 
sugestões preventivas e corretivas por ela emitida. Ao não acatá-las sem qualquer justificativa, 
atuando, inclusive, em sentido contrário ao recomendado, não só incorre em grave contradição, 
como descumpre os mandamentos legais que amparam tais recomendações. 4. O estado de 
calamidade pública não pode ser utilizado como supedâneo para a naturalização de condutas e 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1071417
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/987411
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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procedimentos irregulares. A determinação que deve prevalecer é a de que a crise somente pode 
ser superada dentro de um cenário de respeito às regras, sob pena de gerar danos irreversíveis 
aos cofres públicos, ou de provocar outras crises. 5. Necessária concessão de cautelar para 
determinar à SESPA que cumpra as regras legais de estimativas de preços constantes do art. 4º-
E, inciso VI da Lei nº 13.979/2020, conforme relatório da Comissão de Acompanhamento, em 
todas as suas aquisições, bem como promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a transparência das 
compras de enfrentamento à COVID no site específico da transparência da COVID no Estado 
do Pará, em especial os processos de compra de Azitromicina de números 2020/327389; 
2020/257971 e 2020/297825. Resolução nº 19.207/20, Informativo do TCEPA nº 9, disponível 
em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.1.15 Pedido de Rescisão. Presentes os Pressupostos de Admissibilidade. Conhecimento. 

Licitação pretérita à assinatura do convênio. Saque avulso. Ausência de nexo de 
causalidade. Nota fiscal fora da vigência do convênio. Desprovimento. 1. A utilização de 
licitação pretérita à assinatura do termo de convênio só se mostra possível desde que devidamente 
justificado, quando houver atualização dos preços, e do projeto, sem a descaracterização do 
objeto licitado; 2. O saque em espécie da conta bancária do convênio compromete o 
estabelecimento do nexo de causalidade entre a movimentação bancária e as despesas efetuadas 
para a consecução do objeto pactuado, não permitindo a comprovação da regular aplicação dos 
recursos repassados, o que enseja a irregularidade das contas, com imputação de débito e 
aplicação de multa aos gestores responsáveis; 3. A vedação à realização de despesa após a vigência 
do convênio, prevista no art. 8º, inciso V, da IN-STN nº 01/97 não decorre de um formalismo 
exagerado, mas de uma necessidade de controle, posto que dificulta a aferição da correta aplicação 
do recurso público, em especial no que tange à demonstração pelo gestor do liame entre receitas 
e despesas. 4. Pedido de rescisão conhecido para, no mérito, negar-lhe provimento. Acórdão nº 
61.011/20, Informativo do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.1.16 O restabelecimento total ou parcial de item anteriormente suprimido por aditivo 

contratual amparado no artigo 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993, em razão de restrições 
orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, 
não configura a compensação vedada pela jurisprudência do TCU, consubstanciada nos 
acórdãos 1.536/2016- Plenário e 2.554/2017-Plenário, visto que o objeto licitado fica 
inalterado, sendo possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos sobre 
o valor original do contrato, observados os limites estabelecidos no art. 65, § 1 º, da Lei 
nº 8.666/1993. Em consulta formulada pelo Ministro de Estado das Comunicações, o consulente 

questionou “se, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de publicidade cujo valor foi 

suprimido, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993, por causa de restrições 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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orçamentárias, a recomposição (acréscimo) do valor contratual ao patamar inicialmente pactuado 

configura compensação vedada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União” e se, após a 

recomposição, haveria obstáculo a novos acréscimos observado o limite estabelecido no § 1º do 

mencionado artigo. Em seu voto, o relator assinalou que a jurisprudência consolidada do TCU, 

concretizada nos Acórdãos 1.536/2016 e 2.554/2017, ambos do Plenário, considera irregular a 

compensação entre os acréscimos e as supressões contratuais praticados com base nos §§ 1º e 2º do 

art. 65 da Lei 8.666/1993, devendo tais alterações serem consideradas de forma isolada para o cálculo 

do limite estabelecido no citado dispositivo, cujo percentual de até 25% incide sobre o valor original 

do contrato. Por seu conteúdo esclarecedor, o relator deu destaque à análise trazida pela unidade 

técnica quanto aos alcance e sentido da referida vedação à compensação entre acréscimos e supressões 

contratuais: “23. (...). A compensação se dá entre itens diferentes. Ocorre quando a Administração 

suprime quantitativos de um ou mais itens e acresce quantitativos de itens distintos ou inclui itens 

novos no mesmo valor. Com isso, a Administração poderia fazer, além dos acréscimos ‘compensados’ 

com as supressões, outros acréscimos até o limite de 25%. Ao final, os acréscimos tomados 

isoladamente, na verdade, teriam ultrapassados os 25%. Essa é a prática vedada, conforme 

jurisprudência deste Tribunal, justamente, para impedir o jogo de planilha e/ou a descaracterização 

do objeto licitado. 24. Por outro lado, se há a supressão em quantitativos de um ou mais itens e, 

depois, há o restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens, não há 

que se falar sequer em compensação. Não se compensa algo consigo mesmo. É evidente que esse 

restabelecimento deve ocorrer nas mesmas condições iniciais, inclusive valores. Sendo assim, após o 

restabelecimento de quantitativo de item anteriormente suprimido, não se vê óbice, na jurisprudência 

deste Tribunal, a que se faça outros acréscimos, qualitativos ou quantitativos, até o limite estabelecido 

no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. Primeiro, porque não houve compensação, já que não se trata 

de itens diferentes. Segundo, porque essa situação não favoreceria o jogo de planilha e/ou a 

descaracterização do objeto licitado, que são as práticas cujo risco de ocorrência a jurisprudência 

do TCU pretende mitigar. 25. Há que se ressaltar ainda que, caso não tivesse ocorrido a supressão, 

com o restabelecimento posterior do item, seria possível fazer acréscimos, qualitativos ou 

quantitativos, até o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. Não faz sentido, portanto, 

apenas porque houve uma supressão e o posterior restabelecimento do item, retornando ao status quo 

ante, proibir acréscimos ao valor originalmente contratado até o limite estabelecido no § 1º do art. 

65 da Lei 8.666/1993. 26. Observa-se que a questão abstrata posta sob consulta ao TCU se enquadra 

nessa situação, ou seja, não há que se falar em compensação de itens, mas mero restabelecimento de 

quantitativos anteriormente suprimidos, por causa de restrições orçamentárias impostas ao órgão, 

não implicando, dessa forma, na vedação de que tratam os Acórdãos 1.536/2016-TCU-Plenário e 

2.554/2017-TCU-Plenário”. O relator ainda destacou que, embora os contratos de publicidade não 

tenham, aparentemente, itens que possam ser compensáveis entre si, pois, segundo o § 3º do art. 2º da 

Lei 12.232/2010, não há a segregação em itens ou contas publicitárias, “vislumbro, até mesmo em 

contratos que possuem dois ou mais itens, a possibilidade de que ocorra supressão do quantitativo de 

algum item, com o restabelecimento do quantitativo suprimido ao inicialmente pactuado, sem que isso 

configure compensação entre acréscimos e supressões, a ponto de incidir a vedação descrita” nos 

mencionados acórdãos do TCU. Em vista disso, o Plenário, acolhendo as conclusões do relator, 

respondeu ao consulente que “o restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item 

anteriormente suprimido por aditivo contratual, com fundamento nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

8.666/1993, por causa de restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1536%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2554%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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preços iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, consubstanciada nos Acórdãos 1.536/2016-TCU-Plenário, rel. Bruno Dantas, e 

2.554/2017-TCU-Plenário, rel. André de Carvalho, visto que o objeto licitado ficou inalterado, sendo 

possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos sobre o valor original do contrato, 

observado o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993”. Acórdão 66/2021 Plenário, 
Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 406, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 
1.1.17 O mero descolamento do índice de reajuste contratual dos preços efetivamente 

praticados no mercado não é suficiente, por si só, para a concessão de reequilíbrio 
econômico-financeiro fundado no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993, 
devendo estar presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculáveis 
e o impacto acentuado na relação contratual (teoria da imprevisão). Em auditoria realizada 

na Secretaria de Infraestrutura Hídrica do extinto Ministério da Integração Nacional, atual Ministério 

do Desenvolvimento Regional, e na extinta Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos 

Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia da Paraíba, atual Secretaria de Estado da 

Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba, no âmbito do Fiscobras 2017, 

com o propósito de fiscalizar as obras de construção do Canal Adutor Vertente Litorânea, no estado 

da Paraíba, a unidade técnica responsável apontou, entre outras ocorrências, sobrepreço decorrente de 

preços reajustados em patamar superior aos preços de mercado. Conforme o relatório de fiscalização, 

“os preços dos serviços reajustados pelos índices contratuais não refletiram a efetiva variação dos 

custos de alguns insumos, especialmente do concreto e do aço, o que poderia resultar em desequilíbrio 

econômico-financeiro em desfavor da União”. Por sua vez, o relator considerou necessária uma 

avaliação mais detida do sobrepreço inicialmente apurado, assim como ajustes na análise (análise 

global considerando sobrepreços e subpreços, apropriação dos reajustes já efetuados com amparo na 

sua data-base). Após colher a manifestação preliminar do gestor e analisar as repercussões de maneira 

global, a unidade técnica considerou que remanesceria sobrepreço de R$ 24.510.486,85, 

representando 4,70% do valor atualizado de referência do contrato. O relator discordou da conclusão 

de que restara “comprovada a ocorrência de desequilíbrio econômico ou financeiro elevado no 

contrato, impondo onerosidade excessiva a uma das partes”. Asseverou que o mero descolamento do 

índice de reajuste contratual dos preços efetivamente praticados no mercado não seria suficiente, por 

si só, para ensejar a repactuação contratual, sendo imprescindível a ocorrência de fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, a configurar álea 

econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

8.666/1993. Ressaltou, ainda, que o TCU já delineara os contornos a serem observados para a 

aplicação da teoria da imprevisão em contratos administrativos, entre os quais se incluem a ocorrência 

de onerosidade excessiva (ou o impacto acentuado na relação contratual) retardadora ou impeditiva 

da execução do ajuste e a prova robusta (complexa e detalhada). O relator reiterou que o desequilíbrio 

econômico-financeiro apontado pela unidade instrutora, da ordem de 4,70% (junho/2016), aparentava 

situar-se nas variações ordinárias da flutuação de preços. Ponderou ainda que – diferentemente de 

situações em que o sobrepreço é caracterizado mediante parâmetros objetivos, como quando se 

utilizam sistemas referenciais de preço determinados por lei, em que não há percentuais toleráveis de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A66%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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sobrepreço – não há um critério objetivo para caracterizar desequilíbrio acentuado no contrato. Assim, 

frisou o relator que “repactuações contratuais decorrentes de desequilíbrio econômico-financeiro 

derivado de fórmulas de reajustes contratuais com base na teoria da imprevisão devem ser feitas com 

muita cautela, apenas quando indubitavelmente restar demonstrada onerosidade excessiva a uma das 

partes”. Concluiu, então, que “exigir a repactuação geral dos preços diante de pequenas variações 

dos índices em relação aos preços de mercado seria, em última análise, o mesmo que inviabilizar a 

utilização de índices, expressamente previstos no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993”. Finalmente, 

considerou que o achado “sobrepreço decorrente de preços reajustados superiores aos preços atuais 

de mercado nos Lote 2 e 3” deveria ser desconstituído, por ausência do pressuposto para reequilíbrio 

econômico-financeiro no caso do Lote 2 e por perda de objeto no caso do Lote 3, visto que o respectivo 

contrato fora encerrado. O Colegiado anuiu à proposta, dando ciência do acórdão à Secretaria de 

Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba. Acórdão 4072/2020 

Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 406, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 
1.1.18 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Orçamento. Restrição. Supressão. Acréscimo. 

Compensação. Consulta. O restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item 
anteriormente suprimido por aditivo contratual amparado no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 
8.666/1993, em razão de restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e 
preços iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do TCU, 
consubstanciada nos acórdãos 1.536/2016-Plenário e 2.554/2017-Plenário, visto que o objeto 
licitado fica inalterado, sendo possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos 
sobre o valor original do contrato, observados os limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993. Acórdão nº 66/21, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.19 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Tratamento diferenciado. Dosimetria. 

Circunstância atenuante. Microempresa. Pequena empresa. O uso ilícito do direito de 
preferência assegurado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) para oferta 
de lances em licitações, pelo amparo em declaração com conteúdo falso, configura fraude à 
licitação e enseja a declaração de inidoneidade do licitante fraudador (art. 46 da Lei 8.443/1992). 
Entretanto, a ausência de obtenção de vantagem econômica, a não reincidência na fraude e o fato 
de não haver outras condenações no âmbito do TCU podem ser consideradas circunstâncias 
atenuantes na dosimetria da pena. Informativo de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.20 Consulta. Aquisição de Imóvel. Dispensa de licitação. Pessoa jurídica. Recuperação 
fiscal. Possibilidade. Requisitos. Cumprimento. Autorização judicial. Alienação. 
Dispensa de apresentação. Certidões de regularidade. O TCE/SC respondeu Consulta 
formulada pelo Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), acerca da 
possibilidade de deixar de exigir certidões negativas de pessoa jurídica que se encontra em 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4072%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4072%2520ANOACORDAO%253A2020%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/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1536%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2554%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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processo de recuperação judicial, com decisão judicial pela dispensa, para contratação de 
aquisição de imóvel, com a criação do prejulgado 2253. Trata-se de Consulta acerca de 
questionamento feito pela UDESC, que pretendia “adquirir imóvel, por dispensa de licitação (art. 
24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993), mas a proprietária – empresa sociedade anônima – estaria 
em dificuldades para apresentação de todas as certidões negativas exigidas para contratações com 
a Administração Pública, porquanto se encontra em situação de recuperação judicial. Porém, 
considerando que a sociedade anônima apresentou decisão do Poder Judiciário que a dispensaria 
de apresentar certidões negativas em contratações com o Poder Público, surgiu a dúvida objeto 
da consulta no sentido da possibilidade da aquisição (contratação) sem exigir as certidões 
negativas”. Inicialmente o Relator destacou que “a questão em tese a ser respondida é se uma 
entidade pública pode adquirir imóvel de empresa privada que se encontra em situação de 
recuperação judicial, sem exigir todas as certidões negativas previstas em lei para comprovação 
da regularidade fiscal da pessoa jurídica para contratar com a Administração Pública, 
notadamente quando a pessoa jurídica privada proprietária do imóvel apresenta decisão do Poder 
Judiciário que a dispensaria de apresentar certidões negativas em contratações com o Poder 
Público, limitando-se à exigência de comprovação da regularidade do imóvel”. Citou 
o Prejulgado 489, o Acórdão 1201/2020 – TCU Plenário, o qual entende que “é possível a 
participação em licitações de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão 
emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 
financeiramente a participar de procedimento licitatório” e o Acórdão 2265/2020 – TCU 
Plenário, e informou que o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem adotado “entendimento 
similar, pela possibilidade das empresas em recuperação judicial, que estejam com o plano de 
recuperação aprovado e homologado, participarem de licitações”. Superada essa questão, 
analisou, com base na jurisprudência, a aplicação do inciso II do art. 52, da Lei 11.101/2005, que 
previu a dispensa da apresentação das certidões negativas da empresa em recuperação judicial 
para o exercício de suas atividades, contudo excepcionando as finalidades de “contratação com 
o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”. 
Entendeu que “a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas relativas à pessoa 
jurídica em recuperação judicial nas contratações públicas, que parecia estar formando 
jurisprudência pacífica, ainda é tema controverso. Somado a isso, a dúvida apresentada envolve 
ainda a aquisição de imóvel na vigência de plano de recuperação judicial e seus possíveis riscos, 
bem como análise de questões que extrapolam as competências atribuídas a este Tribunal de 
Contas, como as de âmbito tributário e de aplicação da Lei n. 11.101/2015”. Concluiu que “no 
procedimento de dispensa de licitação para aquisição de imóvel integrante de acervo patrimonial 
de empresa em recuperação judicial, com fundamento no inciso X do artigo 24 da Lei nº 
8.666/1993, o órgão ou entidade da Administração Pública deve observar as seguintes condições: 
1. Existência de processo regular de recuperação judicial, nos termos da Lei n 11.101/2005, com 
plano de recuperação judicial homologado pelo Poder Judiciário, no qual contenha expressa 
autorização para alienação do bem imóvel objeto da aquisição pela Administração Pública, 
observadas as condições definidas na decisão judicial. 2. Manifestação do juízo competente sobre 
a possibilidade de dispensa das certidões de regularidade da empresa nas contratações com a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2253
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=489
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Administração Pública; 3. Assegurar-se que a aquisição do imóvel não implica na sucessão do 
adquirente nas obrigações do devedor, além daquelas diretamente ligadas ao imóvel (proter rem); 
4. Prévia verificação da situação jurídica do imóvel, incluindo a inexistência de impedimentos ou 
vedações de natureza administrativa ou judicial para a alienação (titular do domínio do imóvel 
possui a faculdade de dele livremente dispor) e de possíveis dívidas ou outros gravames relativos 
ao imóvel. 5. Integral cumprimento dos requisitos do inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, 
justificados e comprovados de forma insofismável e transparente no processo administrativo da 
dispensa de licitação, porquanto sempre sujeito à sindicância administrativa (órgãos de controle 
interno e externo) e judicial”. @CON-20/00654406, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 80, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
1.1.21 Documento de qualificação técnica que contém informação falsa – Fraude na licitação – 

Declaração de inidoneidade de empresa. Na análise de contrato decorrente de procedimento 
licitatório Concorrência Pública, cujo objeto era a contratação de empresa para aquisição e 
aplicação de massa asfáltica CBUQ Faixa C e aquisição de emulsão para operação tapa buraco, o 
Relator acolheu integralmente a manifestação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços 
de Engenharia (SFOSEng) e parcialmente a proferida pelo Ministério Público de Contas. A 
proposta oferecida foi declarar a inidoneidade da empresa, que fica impedida de participar de 
licitação na Administração Pública municipal pelo prazo de cinco anos. Entendeu que a 
inidoneidade foi declarada devido a fraude perpetrada pela licitante na etapa de habilitação da 
Concorrência pública, visto que se beneficiou de documentação de qualificação técnica contendo 
informação falsa. Recomendou à Administração Municipal que nos próximos procedimentos 
licitatórios destinados à aquisição e aplicação de massa asfáltica CBUQ Faixa C e aquisição de 
emulsão asfáltica para operação tapa buraco, adote o seu próprio controle de pesagem do material 
a ser aplicado. A proposta foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 07233/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 
 

1.1.22 Licitação. Dispensa de Licitação. Emergência Requisito. Preço. Justificativa. Nas 
contratações diretas fundadas em emergência (art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993), cabe ao 
gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização de procedimento 
licitatório, em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de bens 
públicos ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e o preço pactuado. Acórdão 
nº 119/2021, Boletim de Jurisprudência nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.23 Responsabilidade. Convênio. Subvenção. Subvenção econômica. Inovação tecnológica. 

Estudo técnico preliminar. Estudo de viabilidade. Dano ao erário. Em contratos de 
concessão de subvenção econômica para o desenvolvimento de novos produtos, se os estudos 
preliminares concluírem pela inviabilidade do produto almejado, as despesas incorridas nessa 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000654406
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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etapa não configuram dano ao erário, uma vez que o objetivo desses estudos é justamente avaliar 
a viabilidade técnica do projeto e assim evitar que mais recursos públicos sejam dispendidos sem 
que se obtenha o retorno desejado. Acórdão nº 18/2021, , Boletim de Jurisprudência nº 342, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.24 Reponsabilidade. Convênio. Débito. Artista. Cachê. Comprovação. Inexigibilidade de 

licitação. Erro grosseiro.  Nos convênios para a realização de eventos, ainda que o contrato de 
exclusividade, no caso de contratação direta por inexigibilidade, e os comprovantes dos cachês 
pagos aos artistas tenham sido exigidos no termo do ajuste, sua ausência na prestação de contas 
não é suficiente para imputação de débito se os elementos dos autos comprovarem que houve, 
de fato, a prestação dos serviços artísticos e não for constatado superfaturamento. Contudo, o 
descumprimento de obrigação expressamente assumida no termo do convênio e a contratação 
fundamentada em inexigibilidade de licitação sem a caracterização da inviabilidade de competição 
constituem erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) e justificam o julgamento 
pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao gestor convenente. Acórdão nº 22/2021, , 
Boletim de Jurisprudência nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.25 Consulta. Contratação de prestadores de serviços médicos junto ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – mediante credenciamento público ou, na 
impossibilidade, por meio de pregão. Resposta. Trata-se de Consulta formulada por meio 
da qual faz os seguintes questionamentos: a) É legal a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviço médico junto ao SAMU através de credenciamento público, visando a 
complementação do quadro de cargos? b) É legal a contratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviço médico junto ao SAMU, até que o quadro próprio do órgão público esteja 
regularizado? c) Existe impedimento legal do médico empregado público lotado no SAMU, 
credenciar empresa junto ao órgão responsável pelo gerenciamento do serviço, para prestação de 
serviço médico junto ao SAMU, cumulando os vínculos? d) No caso de ser viável o 
credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviço médico cujo proprietário/administrador 
seja servidor público, o acúmulo de jornada deve ser limitado à 60 horas semanais?  e) No caso 
de ser viável o credenciamento de pessoa jurídica para prestar serviço médico no SAMU, quando 
o proprietário/administrador da empresa não for servidor público, é viável que a pessoa jurídica 
cumule o credenciamento exercido no SAMU com credenciamento promovido por outro 
órgão/ente público? Se viável, a jornada deve ser limitada a 60 horas semanais? f) Não sendo 
possível o credenciamento de pessoas jurídicas para prestar serviços médicos junto ao SAMU, é 
viável a contratação de empresas através de PREGÃO?” Pelo conhecimento da Consulta para, 
no mérito, respondê-la nestes termos: É lícita a contratação de pessoas físicas e jurídicas, via 
credenciamento público, para prestação de serviço médico junto ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU, em caráter complementar, quando o quadro funcional for 
insuficiente para atender a demanda e desde que comprovada a impossibilidade de sua ampliação. 
É possível a contratação de profissionais para prestação de serviços médicos junto ao Serviço de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Atendimento Móvel de Urgência – SAMU na ausência do cargo de médico no quadro próprio 
de servidores, de forma excepcional, diante da previsão contida no art. 37, II, da Constituição 
Federal41, não se eximindo os gestores das responsabilidades por tal ausência. A acumulação de 
vínculos pelo servidor público lotado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
que se credencia, como pessoa física ou por intermédio de pessoa jurídica, para a prestação de 
serviço médico junto à entidade responsável pelo gerenciamento do serviço encontra óbice no 
art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 , sendo admitida somente em situação 
excepcional, observados os requisitos fixados nos Acórdãos nº 549/11-STP e nº 201/20-STP, 
quais sejam: “(i) inexistam outras empresas no mercado que possam oferecer o serviço; (ii) a 
situação reste devidamente motivada através de processo licitatório de inexigibilidade ou outro 
processo competente; (iii) o contrato seja formalizado com cláusulas uniformes; e (iv) os valores 
pagos estejam absolutamente adequados aos praticados no mercado”. Na excepcional hipótese 
de cabimento do credenciamento de médico ocupante de cargo público, não é possível impor 
limitação à jornada de trabalho, mas deve a entidade contratante averiguar a compatibilidade de 
horários, competindo ao gestor a responsabilidade pelo controle da frequência de seus servidores 
e do cumprimento dos contratos, tanto em relação à efetiva prestação do serviço quanto à sua 
qualidade. Inexiste impedimento ao credenciamento, junto ao Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, de prestadores de serviços médicos já credenciados perante outra entidade 
pública, salientando-se que, apesar de não serem cabíveis limitações à jornada de trabalho dos 
profissionais, compete ao gestor fiscalizar o efetivo cumprimento quantitativo e qualitativo do 
objeto contratado. É inviável a utilização de procedimento licitatório na modalidade pregão para 
contratação de profissionais para prestação de serviços médicos junto ao Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU, por não se enquadrar, dito objeto, na definição de serviços comuns 
de que trata a Lei Federal nº 10.520/2002. Processo nº 355157/19 –  Acórdão nº3733/20 – 
Tribunal Pleno -    Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 92/2020, disponível em:    Boletim 
de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.2. Pessoal.  
 
1.2.1 Admissão de Pessoal. Teste seletivo realizado pelo Município de Bandeirantes para 

contratação temporária de Agentes de Controle de Endemias. Atos justificados pela alta 
do número de casos de dengue, chikungunya e zika vírus no Município, conforme 
atestado pela Secretaria do Estado da Saúde. Utilização reiterada de testes seletivos para 
provimento de cargos em questão. Legalidade e registro dos atos de admissão. 
Determinações ao Município para que, nos futuros processos seletivos: 1) observe, no 
encaminhamento de dados a este Tribunal, os prazos fixados na Instrução Normativa nº 
142/2018; 2) somente proceda a novas contratações temporárias de Agentes de Controle 
de Endemias na hipótese prevista no artigo 16 da Lei nº 11.350/2006, realizando, nos 
demais casos, concurso público. Ante a informação de que o Município “vem contratando 
reiteradamente de forma temporária servidores para desempenhar a função de Agente de 
Combate às endemias mediante teste seletivo”, entende-se oportuna a expedição de determinação 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353268.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353268.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
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para que o ente somente proceda a novas contratações temporárias de Agentes de Controle de 
Endemias na hipótese prevista no artigo 16 da Lei n.° 11.350/20061 , devendo, nos demais casos, 
realizar concurso público. Processo nº 18713\20 – Acórdão nº 3689/20 – Segunda Câmara. 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 91/2020, disponível em:   Boletim de Jurisprudência 
TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal TCE-PR 

 
1.2.2 Consulta. Câmara Municipal. Resposta. 1. É possível a criação de gratificações para 

compensar servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação 
em tempo integral e pelo exercício de chefia de grupos de trabalho na forma de 
percentual sobre os vencimentos do servidor, porém é necessário que lei em sentido 
formal estabeleça critérios objetivos para a definição do percentual a ser concedido a 
cada servidor ou empregado público, sendo vedado o pagamento dessas gratificações a 
ocupantes de cargos em comissão. 2. A lei que cria o cargo em comissão deve 
necessariamente estabelecer requisitos para posse, que devem ser de escolaridade 
mínima compatível com suas atribuições e/ou de experiência profissional comprovada 
na área de atuação, verificada mediante critérios objetivamente em lei, sendo vedada a 
admissão de critérios subjetivos, tais como “ notório saber”, “ampla experiência” ou 
assemelhados. Trata-se de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal, na qual 
traz questionamentos sobre a possibilidade da criação de gratificações para compensar servidores 
efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação em tempo integral e, também, 
pelo exercício de chefia de grupos de trabalho, nos termos da redação dada pelo art. 24 do Projeto 
de Lei Complementar nº 13/2019. Desse modo, delimita a resposta a ser oferecida 
especificamente quanto a: i) possibilidade da criação mediante lei de gratificações para compensar 
servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação em tempo integral e 
pelo exercício de chefia de grupos de trabalho, na forma de percentual sobre os vencimentos do 
servidor, a ser definido por ato infralegal;  ii) possibilidade da criação de cargos comissionados 
sem requisitos mínimos de escolaridade. 1. É possível a criação de gratificações para compensar 
servidores efetivos pelo desempenho de atividades em regime de dedicação em tempo integral e 
pelo exercício de chefia de grupos de trabalho na forma de percentual sobre os vencimentos do 
servidor, porém é necessário que lei em sentido formal estabeleça critérios objetivos para a 
definição do percentual a ser concedido a cada servidor ou empregado público, sendo vedado o 
pagamento dessas gratificações a ocupantes de cargos em comissão; 2. A lei que cria o cargo em 
comissão deve necessariamente estabelecer requisitos para posse, que devem ser de escolaridade 
mínima compatível com suas atribuições e/ou de experiência profissional comprovada na área 
de atuação, verificada mediante critérios definidos objetivamente em lei, sendo vedada a admissão 
de critérios subjetivos, tais como “notório saber”, “ampla experiência” ou assemelhados. 
Processo nº 562861/19 – Acórdão nº3606/20 – Tribunal Pleno. Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 92/2020, disponível em:    Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal 
TCE-PR  

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353298.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
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1.2.3 Consulta. Funções de Tesouraria e Recursos Humanos. Exercício por servidor efetivo de 
nível de escolaridade fundamental. Percebimento de função gratificada. Condições. 
Necessidade de que haja previsão legal; esteja relacionada à direção, chefia ou 
assessoramento; não resulte no desempenho acumulado, pelo mesmo servidor, das 
etapas mais críticas que compõem uma transação ou evento; e a qualificação técnica do 
servidor seja compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Exercício da 
função de tesoureiro por contador. Violação ao princípio da segregação de funções caso 
o contador exerça o controle total ou parcial das atribuições de tesoureiro.  1) 
Considerando o princípio da segregação de funções e que a tesouraria geralmente é exercida por 
vereadores, servidor efetivo com cargo de nível fundamental pode assumir a tesouraria com 
função gratificada para tal? Resposta: Sim, desde que: a função tenha previsão legal; se trate de 
atividade relacionada à chefia, direção ou assessoramento; exija um nível de confiança entre 
nomeante e nomeado; a qualificação técnica do nomeado seja condizente com a função a ser 
desempenhada; e as atribuições do cargo efetivo não estejam sob o controle do Tesoureiro, ou 
vice-versa, vez que tal situação exigiria o seu desempenho por servidores distintos. 2) Diante 
deste mesmo princípio há possibilidade do cargo de nível fundamental assumir também os 
Recursos Humanos, haja vista que pelo número reduzido de servidores acabam se acumulando 
as funções em um único servidor? Resposta: Sim, desde que: a função tenha previsão legal; se 
trate de atividade relacionada à chefia, direção ou assessoramento; exija um nível de confiança 
entre nomeante e nomeado; a qualificação técnica do nomeado seja condizente com a função a 
ser desempenhada; e as atribuições do cargo efetivo não estejam sob o controle do Gestor de 
Recursos Humanos, ou vice-versa, vez que tal situação exigiria o seu desempenho por servidores 
distintos. 3) Há algum impedimento para que o contador exerça a função de tesoureiro, caso 
servidor de nível fundamental não possa exercer a referida função? Resposta: O Contador não 
pode exercer as funções de tesoureiro, caso estejam, direta ou indiretamente, sob sua fiscalização, 
gestão, controle, execução, aprovação ou contabilização. Processo nº 715617/19 – Acórdão 
nº3584/20 – Tribunal Pleno – Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 92/2020, disponível em:    
Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 2020 - Portal TCE-PR 
 

1.2.4 Não obstante a situação excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento ao 
Coronavírus, é possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, observado 
a limitação disposta no artigo 8º,  inciso VIII, da LC 173/2020. Trata-se de consulta 
formulada por chefe do legislativo municipal, questionando sobre a possibilidade de o Poder 
Legislativo municipal conceder revisão geral anual aos servidores, considerando o disposto no 
art. 8º, inciso VIII, bem como o disposto no inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020, que 
instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 
Admitida a consulta, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, registrou que a revisão geral anual 
é um direito dos servidores públicos, assegurado pela Constituição da República, em seu art. 37, 
inciso X, visando recompor o valor da remuneração dos servidores em face das perdas 
inflacionárias, diferindo, portanto, de qualquer ganho real, acréscimo efetivo da remuneração ou 
reestruturação ou valorização da carreira, uma vez que se destina, tão somente, a manter o poder 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352372.pdff
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352372.pdff
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352299.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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de compra da moeda em face da inflação. Apresentou, acerca da matéria, tese de repercussão 
geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n. 864, de 29/11/2019, Recurso 
Extraordinário n. 905357, condicionando a aplicabilidade do direito à revisão geral anual à 
propositura de projeto de lei de revisão, mais, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem 
como de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Destacou a primeira vedação 
constante do citado art. 8º da LC n. 173/2020, que em seu inciso I proíbe expressamente a 
concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, 
sendo excepcionalizadas apenas duas situações: quando derivada de sentença judicial transitada 
em julgado, ou quando derivada de determinação legal anterior à calamidade pública. Diferenciou 
reajuste e revisão anual geral, reafirmando que, enquanto o primeiro está atrelado ao aumento 
real, o segundo visa apenas a reposição da inflação. Destarte, concluiu que a intenção do legislador 
foi vedar o aumento real da remuneração e dos subsídios, não havendo vedação, nos termos 
deste inciso, à revisão geral anual, posto que esta não implica em aumento de despesa, mas apenas 
em manutenção do valor monetário. Destacou que esta interpretação é corroborada pela redação 
do inciso VIII do art. 8º, que estabelece proibição de adoção de medidas que impliquem em 
reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no 
inciso IV do caput do art. 7º da Constituição da República. Atentou que se trata de ano eleitoral 
nos municípios, e neste prisma, quanto à legalidade do benefício pecuniário à luz da legislação 
eleitoral, verificou que o art. 7º da Lei Complementar n. 173/2020, apenas acrescentou, em 
resumo, que serão considerados nulos de pleno direito os atos que resultem em aumento da 
despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de 
Poder, ou que prevejam parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do 
mandato, visando evitar que atos da atual gestão passem a afetar o mandato seguinte, coibindo 
ainda mais a prática de obtenção de vantagens políticas e eleitorais. Asseverou, contudo, que as 
novas disposições trazidas pela lei complementar visando o enfretamento da Covid-19, não 
alteram o posicionamento já firmado por este Tribunal de Contas, nos termos do parecer exarado 
em sede da Consulta n. 747843, pelo Tribunal Pleno, na Sessão do dia 18/07/2012, sob a relatoria 
do Conselheiro em exercício Hamilton Coelho, no sentido de que dada a natureza jurídica do 
instituto, que visa recompor os valores depreciados em razão da inflação apurada no período, 
não há impeditivo de proceder à revisão geral anual, assegurada constitucionalmente, em ano 
eleitoral, mesmo nos 180 dias que antecedem o final do mandato dos respectivos titulares de 
Poder. Nessa senda, confirmou que os responsáveis pela propositura da revisão geral anual 
devem, no período disciplinado pela legislação eleitoral, mais, até 31 de dezembro de 2021, por 
força da LC n. 173/2020, zelar para que a proposta de revisão garanta apenas a mera 
recomposição do valor da remuneração em face da perda inflacionária, não excedendo, pois, a 
variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Diante do exposto, respondeu à consulta nos seguintes termos: 1) não obstante a situação 
excepcional vivenciada em decorrência do enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, é 
possível conceder revisão geral anual aos servidores públicos, observado a limitação disposta no 
art. 8º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 173/2020, por se tratar de garantia constitucional, 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4820176&numeroProcesso=905357&classeProcesso=RE&numeroTema=864
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4820176
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/747843
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
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assegurada no art. 37, inciso X da Constituição da República, que visa a recomposição das perdas 
inflacionárias ocorridas em razão da desvalorização do poder aquisitivo da moeda em 
determinado período, não se tratando, pois, de aumento real, somando-se ao fato de que a revisão 
não deve estar abarcada pelas vedações instituídas pela LC n. 173/2020; 2) a aplicabilidade do 
direito à revisão geral anual dos servidores públicos depende de propositura do projeto de lei de 
revisão, e mais, de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como de previsão na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos do disposto no art. 37, inciso X da CR/88 e da tese 
fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, Tema n. 864 de 2019. O voto do 
relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1095502, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 223, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu
=5L 

 
1.2.5 Admissão de pessoal. Contrato de servidor temporário. Necessidade temporária de 

excepcional interesse público. Ocorrência. Exame da legalidade. Deferimento do 
registro. 1. A imprescindibilidade da manutenção do funcionamento a contento da Fundação 
Hospital de Clínicas Gaspar Viana, ao lado das medidas que têm sido adotadas pela 
Administração Pública Estadual, devem ser levadas em consideração no controle de legalidade 
de admissão de servidores temporários. 2. A sustação dos contratos ora analisados durante o 
combate a uma pandemia sem precedentes poderia comprometer irreversivelmente a saúde dos 
pacientes da Fundação. 3.Os direitos dos contratados devem ser resguardados, com base nos 
princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Acórdão nº 60.744/20, Informativo 
de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.6 Admissão de Pessoal. Contrato de Servidor Temporário. Exame da Legalidade. 

Deferimento do Registro. 1. Nas contratações de servidor temporário o órgão contratante deve 
apresentar ao Tribunal, para fins de registro, documentação comprobatória dos procedimentos e 
critérios adotados que evidenciem a observância dos princípios constitucionais da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 5 da LC 07/91). 2. Registro deferido 
excepcionalmente. Acórdão nº 60.804/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.7 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 

justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros. 1. A contratação fundamentada na substituição de 
servidor temporário não evidencia, de per si, a presença dos requisitos da necessidade temporária 
e do excepcional interesse público da contratação. 2. A superveniência da situação de emergência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4820176&numeroProcesso=905357&classeProcesso=RE&numeroTema=864
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095502
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, conjugada à necessidade de garantir a 
continuidade da prestação de serviços essenciais, a fim de evitar um maior prejuízo à coletividade, 
bem como em observância ao princípio da razoabilidade e ao direito fundamental básico à saúde, 
possibilita, na espécie, o juízo de excepcionalidade do deferimento dos registros dos atos 
admissórios. 3. Deferimento excepcional dos registros. Acórdão nº 60.806/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.8 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidor temporário. 

Renovações contratuais sucessivas. Função de natureza permanente. Prorrogação dos 
contratos. Período de pandemia decorrente do COVID-19. Arts. 20 e 22 da LINDB. 
Observância às consequências práticas da decisão e dificuldades reais do gestor. 
Deferimento excepcional do registro. Determinação. Realização de Concurso Público. 1. 
As justificativas apresentadas para as admissões não demonstram a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, ambos imprescindíveis à contratação, por força do art. 1º, caput e 
parágrafo único da LC Estadual nº 07/91. 2. Contratos prorrogados em período de pandemia 
decorrente do covid-19, que demanda intenso contingenciamento de pessoal na área de saúde. 3. 
Eventual paralização em função de indeferimento dos registros comprometeria a adequada 
prestação do serviço de saúde pela Fundação Santa Casa, o que justifica a excepcionalidade do 
deferimento dos registros, com base nos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro, os quais obrigam os órgãos de controle a considerar as consequências práticas de sua 
decisão e as dificuldades reais do gestor. 4. Determinação de realização de concurso público para 
atender as necessidades permanentes da Fundação Santa Casa. 5. Necessidade permanente de 
serviço, o que deve, por mandamento constitucional, ser suprido por concurso público. Acórdão 
nº 60.809/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.9 Admissão de Pessoal. Contrato por prazo determinado de servidores. Professor 

especializado na educação indígena. Conflito aparente de princípios constitucionais. 
Ponderação. Flexibilização excepcional das formalidades atinentes à contratação 
temporária. Prevalência dos direitos fundamentais indígenas. Termo de ajustamento de 
conduta. Educação. Serviço essencial. Exaurimento de efeitos financeiros dos contratos. 
Grande lapso temporal. Deferimento dos registros. 1. A educação escolar indígena deve ser 
específica, diferenciada e adequada às peculiaridades culturais das comunidades indígenas, 
conforme estabelecido na CRFB/1988, art. 210, §2º c/c a Lei nº 9.394/1996, art. 32, § 3º. Para 
isso, é necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às sociedades envolvidas 
no processo escolar. Em não existindo a figura do professor índio, o Estado deverá garantir, pelo 
menos, indivíduos capacitados para trabalhar na educação indígena, respeitando as diferenças 
étnicas e culturais, estabelecendo, desta forma, um elo além do meramente profissional com essas 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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comunidades, sendo imprescindível a aceitação das mesmas; 2. O grande número de requisitos 
necessários ao profissional da educação indígena, elencados na Portaria Interministerial nº 
559/1991, embora visem salvaguardar a riqueza étnica e cultural dos descendentes dos primeiros 
habitantes do território brasileiro, também dificultam sobremaneira a contratação desses 
profissionais; 3. No conflito aparente de princípios constitucionais entre a preservação da cultura 
e da identidade dos povos indígenas e a garantia da oferta de uma educação indígena diferenciada, 
de um lado; e o principio constitucional do concurso público e a proibição de contratação de 
servidores temporários ao arrepio das regras constitucionais, de outro; é necessário que se realize 
um juízo de ponderação para flexibilizar excepcionalmente as formalidades atinentes à 
contratação temporária estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que regulava o 
art. 36 da Constituição do Estado do Pará, por se considerar esta a conclusão mais razoável e 
consentânea com os direitos fundamentais indígenas; 4. Contratação legitimada pelo Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC realizado entre o MPT, MPF e o Estado do Pará, nos autos da 
Ação Civil Pública 0018700-65.2005.5.08.0013, que estabelece como prazo final o dia 
30/06/2021 para a permanência dos atuais temporários que atendem às necessidades das 
comunidades indígenas; 5. A Lei Complementar Estadual nº 07/1991, em seu art. 1º, parágrafo 
único, definia que a Administração Pública poderia contratar pessoal por tempo determinado 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, quando houvesse falta ou 
insuficiência de serviços essenciais; 6. O serviço educacional, pela própria matriz constitucional 
de direito fundamental, enquadra-se na categoria de serviços essenciais; 7. Não se vislumbram 
resultados práticos em termos de controle externo em se negar registro a atos de admissão cujo 
efeitos se exauriram há quase uma década; 8. Deferimento dos Registros. Acórdão nº 60.815/20, 
Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

1.2.10 Admissão de Pessoal. Contratações por tempo determinado. Fragilidade das 
justificativas apresentadas. Princípio da razoabilidade. Direito fundamental à saúde. 
Deferimento excepcional dos registros. 1. A contratação fundamentada na substituição de 
servidor temporário não evidencia, de per si, a presença dos requisitos da necessidade temporária 
e do excepcional interesse público da contratação. 2. A superveniência da situação de emergência 
de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, conjugada à necessidade de garantir a 
continuidade da prestação de serviços essenciais, a fim de evitar um maior prejuízo à coletividade, 
bem como em observância ao princípio da razoabilidade e ao direito fundamental básico à saúde, 
possibilita, na espécie, o juízo de excepcionalidade do deferimento dos registros dos atos 
admissórios. 3. Deferimento excepcional dos registros. Acórdão nº 60806/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 
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1.2.11 Admissão de Pessoal. Contrato de servidor temporário. Exame de legalidade. 
Deferimento excepcional do registro. Recomendações. 1. Nas contratações de servidor 
temporário o órgão contratante deve apresentar ao Tribunal, para fins de registro, documentação 
comprobatória dos procedimentos e critérios adotados que evidenciem a observância dos 
princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 
5 da LC 07/91). 2. Registro deferido excepcionalmente. 3. Recomendações. Acórdão nº 
60.950/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
1.2.12 Consulta. Programa de assistência à saúde suplementar para servidores e magistrados. 

Resolução do CNJ. Lei Complementar nº 173/2020. Calamidade pública. Norma 
anterior. Capacidade orçamentária. O TCE/SC respondeu consulta acerca da possibilidade 
de regulamentação da Resolução nº 294 do CNJ, acerca do auxílio saúde pago aos servidores e 
magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina com fundamento na Lei Complementar 
(estadual) nº 606/2013, diante das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, que 
estabeleceu o “Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2” com a 
criação do Prejulgado 2252. Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, na qual expõe dúvida acerca da “viabilidade da adequação 
do auxílio saúde pago aos servidores e magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina, nos 
termos da Lei Complementar nº 606, de 19 de dezembro de 2013, considerando o disposto na 
Resolução nº 294 de 18 de dezembro de 2019 do Conselho Nacional de Justiça”. Inicialmente, o 
Relator explicou que "a Lei Complementar nº 173/2020 cuida de socorro aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, para recompor as finanças públicas das unidades federativas afetadas pela 
pandemia (arts. 1º a 6º) e, paralelamente, impõe medidas de contenção de despesas, especialmente 
de despesa com pessoal. As referidas medidas promovem alterações permanentes na Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 7º, que altera os arts. 21 e 65 da LRF) e impõem vedações 
transitórias de aumento de despesas de pessoal aplicáveis até 31 de dezembro de 2021 (art. 8º)". 
Esclareceu que a Assembleia Legislativa aprovou o Decreto Legislativo nº 18.332/2020, no qual 
reconheceu estado de calamidade pública no Estado, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, e 
"no mesmo sentido procedeu o Governador, mediante o Decreto (estadual) nº 562/2020, 
prorrogado pelo Decreto (estadual) nº 890/2020 até 31 de dezembro de 2020. Reconhecidamente 
em calamidade por força da pandemia, o Estado deve observar o art. 8º da Lei Complementar nº 
173/2020, o qual impõe limites às despesas com pessoal". Sobre a assistência à saúde, analisou o 
inciso VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que trata da vedação para “criar ou 
majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer 
natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de 
seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade”. O Relator apontou que a dúvida paira na exceção 
contida no final do dispositivo, qual seja: “determinação legal anterior à calamidade”. Isso porque, 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de acordo com o Relator, a Resolução do CNJ nº 294/2019, publicada em 19/12/2019, anterior 
ao estado de calamidade pública, disciplinou que os órgãos do Poder Judiciário deveriam instituir 
programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores, com o 
estabelecimento do prazo de um ano para que esses órgãos implementassem suas diretrizes. 
Observou que competências do CNJ estão estampadas no § 4º do art. 103-B da Constituição 
Federal e sua competência regulamentar e normativa emana do § 4º, I do mesmo artigo. O Relator 
ainda complementou que "de acordo com o art. 102, § 5º, do Regimento Interno do CNJ 
(Resolução nº 67/200910), as resoluções têm força vinculante após sua publicação no Diário da 
Justiça e no sítio eletrônico do CNJ". Destacou que o Supremo Tribunal Federal, no Acórdão 
proferido nos autos da Medida Cautelar em ADC 12/DF, proposta pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros em face da Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, 
reconheceu as resoluções do CNJ como normas primárias de categoria idêntica a das leis, que 
extraem sua força normativa diretamente da Constituição Federal de 1988. Para o Relator, "as 
resoluções do CNJ, tais quais os regimentos internos dos tribunais, consubstanciam norma 
primária, tanto que se submetem a controle concentrado de constitucionalidade. A própria 
Resolução nº 294/2019 é objeto da ADI nº 6461, proposta pelo Procurador Geral da República 
– Augusto Aras, sem decisão liminar ou de mérito. Desse modo, entendo que a Resolução nº 
294/2019 pode ser considerada exceção prevista na Lei Complementar nº 173/2020". Por fim, 
concluiu: "como a Resolução do CNJ possui força de lei, cujo conteúdo disciplina inteiramente 
matéria já regulada anteriormente pela Lei Complementar (estadual) nº 606/2013, entendo que o 
Tribunal de Justiça deve promover a criação de normativo próprio de forma a regulamentar, no 
âmbito interno, o programa de assistência à saúde suplementar instituído por meio da Resolução 
nº 294/2019, a exemplo do que fez o TJGO". Extrai-se da ementa: "CONSULTA. 
CONHECIMENTO. ART. 8º, VI, DA LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020. PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS 
DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 294, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NORMA ANTERIOR À CALAMIDADE 
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, OBSERVADA A CAPACIDADE 
ORÇAMENTÁRIA DO ÓRGÃO. É possível a instituição de programa de assistência à saúde, 
fundada em lei anterior àdecretação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, 
desde que observadas a disponibilidade orçamentária e suas repercussões futuras". @CON-
20/00687339, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 80, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 

1.2.13 Consulta. Reforma de Prejulgado. Servidores. Erário. Reposição de valores. Boa fé. 
Exigência. Erro material.  O TCE/SC reformou o Prejulgado 0063 para acrescentar dois 
itens, nos seguintes termos: "[...]. 3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos 
servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os 
seguintes requisitos: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de 
influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida 
plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000687339
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000687339
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=63
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edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, 
embora errônea, da lei pela Administração. 4. O ressarcimento de valores recebidos 
indevidamente por erro operacional (erro material) é necessário na medida em que o equívoco é 
de razoável constatação". Trata-se de consulta formulada pelo Ex-presidente da Câmara 
Municipal de São Joaquim acerca de dúvida exposta nos seguintes termos: "O caso da dúvida é 
gerado através da possibilidade da ocorrência de erro operacional nos sistemas de informática em 
que, eventualmente, ao se lançar o reajuste salarial anual dos servidores, por erro operacional ou 
mesmo de sistema, se calcule de forma errônea o quantum devido e venha a realizarem-se 
pagamentos a maior aos servidores". Inicialmente, o Relator destacou que o exame da matéria 
consultada não versa sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese, visto restar 
evidente a ocorrência do caso concreto acerca de pagamentos indevidos a servidores e a dúvida 
acerca da necessidade de devolução dos valores respectivos. Contudo, observou a recente 
alteração no art. 104 do Regimento Interno, §2º e §3º, que permite ao Relator decidir se poderá 
ser conhecida consulta que verse sobre dúvida quanto à interpretação de lei ou questão que se 
refira a caso concreto, considerando a relevância da matéria em discussão, e priorizando o 
interesse público na apresentação da resposta da consulta por este Tribunal, devendo, neste caso, 
a resposta do Tribunal ser formulada em tese. Apontou o cerne do questionamento do 
Consulente: a possibilidade legal de se exigir a reposição de valores recebidos de boa-fé, pelos 
servidores, em razão de erro operacional da Administração Pública. Salientou a possibilidade de 
a Administração rever seus atos quando praticados com erro, inclusive apurando a 
responsabilidade dos agentes que deram causa ao erro, de acordo com entendimento do 
Prejulgado 1.259, e a previsão contida nas Súmulas 273, 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Avaliou a possibilidade de reposição aos cofres públicos de valores indevidamente pagos, no caso 
a servidores municipais, em vista de erro praticado pela Administração decorrente de falhas no 
sistema de pagamento utilizado. Observou que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema, 
dispôs que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, 
nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: (i) presença de 
boa-fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a 
concessão da vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, 
validade ou incidência da norma. infringida, no momento da edição do ato que autorizou o 
pagamento da vantagem impugnada; e (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela 
Administração". Da mesma forma, pontuou que a Súmula 249 do Tribunal de Contas da União 
que estabelece: "É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, 
por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de 
lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de 
orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter 
alimentar das parcelas salariais". O posicionamento referido dispensa a reposição de valores 
indevidamente percebidos, de boa-fé, em virtude de erro escusável de interpretação de lei, desde 
que presumida a legalidade do ato questionado e de seu caráter alimentar, aspectos que dependem 
de comprovação. Especificamente sobre a necessidade, ou não, da reposição de pagamentos 
indevidos, decorrentes de erros operacionais da administração, o Relator citou a seguinte decisão 
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do TCU: “Acórdão nº 6707/2020 – A reposição ao erário de valores recebidos indevidamente é 
obrigatória, independentemente de boa-fé do beneficiário, quando se tratar de erro operacional 
da Administração, pois a dispensa de ressarcimento somente se admite na hipótese de erro 
escusável de interpretação da lei (Súmula TCU 249)". Assim sendo, para o Relator, “em que pese 
a previsão constante no Código Civil da presunção da boa-fé, não se pode afastar a dificuldade 
de sua caracterização por parte dos agentes públicos que perceberam verbas indevidas. Isso 
porque existem diversas situações que podem caracterizar a ausência de boa-fé, como descreveu 
de forma hipotética o representante ministerial, no caso de servidor que percebe valores acima 
daqueles devidos, observou tal diferença e não averiguou sua origem e regularidade, ou mesmo 
aquele servidor responsável por setor competente pelos pagamentos que inclui valores ou índices 
de reajuste indevidos”. Concluiu com a proposta aprovada de reforma do Prejulgado 0063 e a 
decisão sobre o ressarcimento de valores recebidos indevidamente por erro operacional (erro 
material) se mostrar necessário, na medida em que o equívoco seja de razoável 
constatação. @CON-19/00074009, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 80, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
1.2.14 Qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente político – Remuneração 

por subsídio – Possibilidade – Previsão em lei. Em Consulta formulada pelo Controlador-
Geral do Município de Goiânia foi questionada a possibilidade de qualificar Presidente de 
autarquia municipal como agente político. Inicialmente, a Secretária de Atos de Pessoal (SAP) 
destacou que, de acordo com o entendimento doutrinário, “a qualificação de determinado agente 
público como agente político depende de quais são as suas atribuições e funções no quadro 
administrativo e de governo. Assim, se exerce funções políticas, pode ser considerado agente 
político (...)”. Corrobora tal entendimento, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na 
ADIN nº 3289, segundo a qual se pode considerar a hipótese de a lei atribuir a um agente público, 
originalmente não enquadrado na espécie de agente político, o mesmo status, desde que a função 
exercida seja de natureza política. A Relatoria e o Ministério Público de Contas corroboraram 
com o entendimento da SAP, no sentido de que, em regra, nos municípios goianos, os Presidentes 
de Autarquias não são equiparados a agentes políticos. Apontou, contudo, que “pode a lei atribuir 
a um agente público, originalmente não enquadrado na espécie de agente político, o mesmo 
status, desde que a função exercida seja de natureza política, ou a ela possa ser equiparada”. 
Ampliando a consulta, constatou que a questão referente ao enquadramento ou não dos 
Presidentes de Autarquia como agentes políticos tem por objetivo verificar a possibilidade de 
serem remunerados por meio de subsídio. Entretanto, ressaltou que a remuneração deve ser 
prevista em lei, seja definida por vencimentos ou por subsídio em parcela única. A proposta de 
voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00014/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.15 Atualização do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 

a Endemias – Previsão na Lei nº 13.708/18. Em Consulta formulada pelo Secretário de Saúde 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=63
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900074009
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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de Caldas Novas foi questionado se a Administração Pública Municipal deve aplicar o piso salarial 
previsto na Lei nº 13.708/18, relativo aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de 
Combate às Endemias – ACE; e, caso positivo, como proceder para a resolução da demanda sem 
que acarrete reprovação das contas pelo TCMGO. A relatoria corroborou com a manifestação 
da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas, respondendo ao consulente: 
(a) a Lei Federal nº 13.708/18 é norma de caráter nacional e, ao estipular piso remuneratório dos 
Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde, se referiu ao vencimento 
básico em início de carreira; (b) o piso salarial dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes 
Comunitário de Saúde estipulado pela Lei Federal nº 13.708/18 é de aplicabilidade imediata para 
aqueles empregados vinculados ao regime celetista; (c) a aplicação automática de leis federais que 
tratem de piso remuneratório profissional a servidores públicos estatutários contraria o princípio 
constitucional da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo municipal para dispor sobre 
regime jurídico e remuneração de seus servidores (inciso II do §1º do art. 61 da CF/88) e a 
vedação a qualquer forma de reajustamento automático de remuneração (inciso XIII do art. 37 
da CF/88); (d) no caso dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde 
vinculados aos regime estatutário, o piso estipulado pela Lei Federal nº 13.708/18 e seu aumento 
escalonado desde 2019 somente poderá ser aplicado se houver previsão legal municipal 
específica; (e) a edição de lei municipal para aplicação do piso aos ACE e ACS, estipulado pela 
Lei Federal nº 13.708/2018, e seu aumento escalonado desde 2019 não ofende a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a Lei Eleitoral e nem a LC nº 173/20, por tratar-se de obrigação legal 
imposta em período anterior aos marcos cronológicos estipulados pelas referidas normas. A 
Unidade Técnica ressaltou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado em 
sede de repercussão geral no sentido de que o piso salarial previsto pela Lei Federal é aplicável 
imediatamente apenas aos ACS e ACE que possuam vínculo celetista com a Administração 
Pública, não se estendendo aos de vínculo estatutário (RE 1263619). A proposta de voto foi 
acolhida por unanimidade. Acórdão-Consulta nº 00015/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 29, disponível em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.16 Gratificação de atividade em zona rural – Atos de incorporação anteriores à publicação 

da EC nº 103/19 editados enquanto o servidor estava em atividade são considerados 
válidos.  Em Consulta, a Gestora do Instituto de Previdência Social do Município de Novo 
Gama – Novo Gama-PREV, questiona quanto à possibilidade de que seja incorporada 
gratificação por atividade de classe na zona rural aos proventos de aposentadoria e pensão, aos 
servidores que receberam por mais de 5 anos correntes ou 10 intercalados, com incidência de 
contribuição sobre tal parcela. O Relator respondeu: (a) a gratificação por atividade de classe na 
zona rural possui natureza transitória (propter laborem), ou seja, é decorrente de condições 
especiais em que se realiza o serviço, sendo, portanto, condicional à lotação do professor à 
unidade escolar de difícil acesso e, em regra, não gera direito subjetivo à continuidade de sua 
percepção se cessado o fato gerador da vantagem. Pontuou que, se o professor não estiver mais 
lotado em unidade escolar de difícil acesso, não poderá receber a mencionada gratificação (vide 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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AC-CON nº 0024/18 – TCMGO e AC-CON nº 0010/20 – TCMGO); (b) a incorporação de 
verbas de caráter transitório nos proventos de aposentadorias e pensões é vedada pelo § 9º do 
art. 39, desde 13/11/19, data da entrada em vigor da EC nº 103/19, ressalvado o direito 
adquirido, conforme art. 13 da Emenda; previamente, era permitida pela CF/88, mesmo após a 
reforma da previdência ocasionada pela EC nº 20/98; e (c) ser possível a edição de ato que 
concede incorporação de vantagens de caráter temporário mesmo após a entrada em vigor da EC 
n° 103/19, desde que os requisitos legais para a sua efetivação tenham sido implementados até 
13/11/19, nos termos assegurados no art. 13. Citou posicionamento da SAP, que esclarece que 
a forma de se realizar a incorporação deve estar expressamente consignada em lei, em 
homenagem ao princípio da legalidade estrita, na sua acepção da reserva legal. Ressaltou que tal 
fenômeno, conhecido na doutrina e jurisprudência, mais comumente, como estabilidade 
financeira, visa evitar o decesso do padrão ou do status remuneratório do servidor que, após o 
exercício por determinado lapso temporal de cargo em comissão ou função gratificada que lhe 
atribuíra situação financeira mais vantajosa, dele se afasta. Entendeu ser lícito e constitucional 
que, havendo previsão legal do respectivo ente federativo, servidor público efetivo, após certo 
lapso temporal de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, tenha incorporado 
aos seus vencimentos o valor da gratificação a título de vantagem pessoal, ocorrendo assim a 
estabilização dessa verba remuneratória, que deixa de ter natureza transitória e passa a ter natureza 
permanente. A proposta de voto foi aprovada Acórdão-Consulta nº 00016/20, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.17 Nomeação de servidor público durante a calamidade da COVID-19. Em Consulta 

formalizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, foi solicitado o posicionamento 
do TCMGO sobre a possibilidade jurídica de nomear servidores públicos efetivos, aprovados em 
concurso público homologado, nas seguintes circunstâncias: (a) a nomeação ocorrer 
independentemente da natureza ou finalidade do cargo a ser ocupado, a título de reposição, 
decorrente da vacância de cargos públicos efetivos, frente às disposições constantes da alínea “f”, 
item 2.2, da Recomendação Conjunta nº 01/20 TCMGO/MPC, e no inciso IV do art. 8º, da LC 
nº 173/20”; (b) o concurso público foi homologado no exercício financeiro anterior, com 
previsão orçamentária à época, dentro dos 180 dias que antecedem o final do mandato do titular 
de Poder, sem incorrer em aumento de despesa de pessoal e ofensa a LRF. A Relatoria respondeu 
que, quanto à primeira hipótese (a), “aplicando o disposto no artigo 8º, inciso IV da LC nº 173/20 
pode haver nomeação de servidor em caráter efetivo devidamente aprovado em concurso público 
homologado, no município que tenha decretado estado de calamidade pública em razão da 
pandemia de Covid-19, apenas para reposição dos cargos efetivos em vacância. Destaca-se, ainda, 
que não há restrições no sentido de que a área de atuação/atribuição do cargo esteja relacionada 
a atividades essenciais ligadas à situação de emergência". Em resposta à segunda hipótese 
formulada (b), respondeu que: “é possível afirmar que será admissível juridicamente o ato de 
nomeação de candidatos aprovados em concurso público nos 180 dias que antecedem o término 
do mandato do titular do Poder Executivo, desde que seja observado disposto nos art. 16 e 17, e 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
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os limites estabelecidos nos art. 18 a 20 da LRF, e não resulte em aumento das despesas de 
pessoal, sendo permitida a compensação com a diminuição de outras despesas de pessoal ou 
aumento de receita”. Ressaltou-se que a “manutenção de servidores comissionados, exercendo 
atribuições que seriam típicas dos cargos efetivos, em detrimento da nomeação de candidatos 
aprovados em concurso público, caracteriza a burla aos incisos II e V do art. 37 da CF/88, 
situação na qual deve a Administração Pública exonerá-los e nomear os aprovados em concurso, 
que tiveram a sua admissão preterida”. A proposta de voto foi acolhida por unanimidade. 
Acórdão-Consulta nº 00017/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível 
em: https: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.18 Pagamento de progressão vertical aos servidores no período da pandemia do coronavírus 

– COVID-19. Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goianésia, foram 
apresentados os seguintes questionamentos, referentes à LC nº 173/20: (a) as progressões e 
promoções funcionais e incentivos à qualificação e retribuição por titulação aos servidores podem 
continuar sendo concedidas por portaria, uma vez que estão previstas em Lei anterior à 
calamidade pública (Lei nº 12.712/12 e Lei nº 11.091/05); (b) é vedada a concessão de progressão 
funcional durante o período de 28/05/20 a 31/12/21?; (c) caso se entenda pela possibilidade da 
concessão de promoção e/ou progressão funcional, o interstício poderá ser completado no 
período de 28/05/20 a 31/12/, de que trata o caput do art. 8º da LC nº 173/20?, e (d) é permitido 
conceder o adicional de periculosidade retroativo aos servidores efetivos no cargo de vigilante, 
no interstício compreendido entre o período de dezembro de 2013 a junho de 2015? 
Corroborando com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de 
Contas, a Relatoria respondeu que: (a) As progressões, promoções funcionais, incentivos à 
qualificação e retribuição por titulação podem continuar sendo concedidas aos servidores 
municipais por portaria, desde que assentadas em critérios de mérito e em requisitos técnico-
funcionais, acadêmicos e organizacionais, com a obrigatória comprovação de certificação ou 
titulação para a abertura de procedimento administrativo para a respectiva concessão, devendo 
tais direitos subjetivos estar definidos em lei em sentido estrito, com vigência anterior à 
calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID-19, conforme inteligência 
do inciso I do art. 8º da referida legislação; (b) A LC nº 173/2020 não veda a concessão de 
progressão funcional durante o período de 28/05/20 a 31/12/21, desde que os critérios 
estabelecidos não se restrinjam ao mero transcurso do tempo, o servidor logre preenchê-los 
adequadamente e que estes direitos subjetivos estejam definidos em lei em sentido estrito, com 
vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID-19, 
conforme inteligência do inciso I do art. 8º da referida legislação; (c) Para efeito de concessão de 
promoção e/ou progressão funcional, cujos critérios estejam definidos em lei em sentido estrito, 
com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID19, 
conforme interpretação dada ao inciso I do art. 8º da LC nº 173/20, tem-se que: (c.1) o interstício 
poderá ser completado no período estipulado pela LC nº 173/20: de 28/05/20 a 31/12/21, se 
juntamente com o transcurso temporal, a legislação municipal trouxer outros critérios, tais como: 
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o alcance de determinada meta de desempenho, obtenção de titulação etc., e o servidor lograr 
preenchêlos adequadamente; (c.2) se a legislação municipal de regência elencar como critério para 
a concessão de progressão funcional/promoção unicamente o transcurso do tempo, referido 
direito não poderá ser concedido durante o estado de calamidade estabelecido pela LC nº 173/20; 
(c.3) nos casos em que o direito do servidor tenha sido adquirido anteriormente ao dia 28/05/20, 
independentemente dos critérios exigidos na legislação municipal, impõe-se a concessão de 
promoção e/ou progressão funcional dentro do período de pandemia do Coronavírus, por força 
do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88; e (d) é possível a concessão/pagamento de adicional de 
periculosidade a servidores efetivos quando decorrente de sentença judicial transitada em julgado, 
de forma retroativa, durante o interregno previsto na LC nº 173/20, por força do inciso XXXVI 
do art. 5º da CF/88. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 
00018/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 29, disponível em: https: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-
no-29-TCMGO.pdf 

 
1.2.19 Servidor Público Federal. Quintos. Incorporação de função comissionada. Período entre 

8 de abril de 1988 a 4 de setembro de 2001. Matéria decida sob o rito da repercussão geral. 
RE nº 638.115/CE. Juízo de retratação. Tema 503. a) Servidores públicos federais civis não 
possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos 
comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001; b) Porém, os 
servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos 
comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão 
administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de 
continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer 
reajustes futuros concedidos aos servidores; c) Nas hipóteses em que a incorporação aos 
quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade 
dos pagamentos de imediato. A controvérsia diz respeito à possibilidade de incorporação de 
quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a 
edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese jurídica de que: "A Medida 
Provisória n. 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n. 8.911/94, autorizou 
a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada." No entanto, nos autos do RE n. 638.115/CE, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções 
comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-
48/2001. O STF, contudo, modulou os efeitos do julgamento no RE n. 68.115/CE. Portanto, 
em juízo de retratação e com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 
firmada em repercussão geral, foram fixadas as teses destacadas. RESP nº 1.261.020-CE, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 685, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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1.2.20 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 

Revisão de Ofício. Passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da entrada de 
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no TCU, sem sua apreciação, o ato 
será considerado registrado tacitamente, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos 
termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 (RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, 
§ 2º, do Regimento Interno do TCU. Acórdão 122/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
342, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.21 Pessoal. Quintos. Requisitos. Décimos. Revisão Geral Anual. Atualização. É irregular a 
incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.323/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e 
décimos incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a 
atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa circunstância. Acórdão 
40/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.2.22 Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. Recurso Extraordinário. STF. É ilegal 
a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. 
Contudo, quando a incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não 
devem ser imediatamente suprimidos dos vencimentos e proventos dos interessados, mas sim 
convertidos em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações 
futuras, em respeito à modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115. 
Acórdão nº 4546/2020, Boletim de Pessoal nº 86, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm  
 

1.2.23 Pensão civil. Cônjuge. Parentesco por consanguinidade. Prova (direito). É ilegal a 
concessão de pensão civil baseada em certidão de casamento entre parentes colaterais de terceiro 
grau sem prova do cumprimento das exigências contidas no Decreto-Lei 3.200/1941 ou provas 
suficientes para demonstrar que houve união esponsalícia real, e não simulação com o intuito de 
obter benefício previdenciário. Acórdão nº 13928/2020, Boletim de Pessoal nº 86, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

1.2.24 Remuneração. URV. Magistrado. Poder Judiciário. Servidor Público. Marco Temporal. 
A diferença relativa ao percentual de 11,98% (URV) sobre os vencimentos dos magistrados e 
servidores do Poder Judiciário é devida a estes últimos de abril de 1994 a dezembro de 1996 e, 
aos primeiros, de abril de 1994 a janeiro de 1995. Acórdão nº 8/2021, Boletim de Pessoal nº 86, 
disponível em: 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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13323.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3200.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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1.3 Concurso Público 

 
1.3.1 Servidor ocupante de cargo de nível médio e aproveitamento em cargo de nível superior. 

É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir a 
formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. O enquadramento 
de servidor público ocupante de cargo, cujo requisito de investidura era a formação no ensino 
médio, em outro, relativamente ao qual é exigido a formação em curso superior, constitui burla 
à exigência constitucional de concurso público, bem como ao disposto no art. 39, § 1º, II, da 
Constituição Federal (1). Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade, com 
pedido de liminar, em face do art. 1º da Lei Complementar Estadual 175/2011, em relação à nova 
redação que conferiu aos arts. 33 e 35, ambos da Lei Complementar Estadual 142/2008, que 
dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos servidores do Poder 
Judiciário estadual, por violação ao art. 20 da Constituição do Estado de Roraima. A norma 
impugnada determinou, sem a realização de concurso público, o aproveitamento de ocupantes 
do cargo de Oficial de Justiça (código TJ/NM-1), cujo requisito para investidura era a conclusão 
do ensino médio, ao cargo de Oficial de Justiça (código TJ/NS-1), a exigir formação em curso 
superior. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 697 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. RE 740008/RE, Informativo do 
STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 
 

1.4 Fiscalização e Controle   
 

1.4.1 Análise da gestão fiscal de prefeitura municipal. Não aplicação de multa pelo atraso no 

envio do comprovante de publicação quando já sancionado o atraso na própria 

publicação. Vedação do bis in idem. Precedentes do TCE/RN. Extrapolação do limite 

de despesas com pessoal do Poder Executivo no exercício analisado. Prazo remanescente 

para recondução ao limite. Incidência do artigo 23 C.C. e artigo 66 da LRF. Inexistência 

no exercício analisado do dever de recondução por parte da gestora decorrente de 

excessos ocorridos em exercícios anteriores. Não aplicação de multa quanto a este ponto. 

Irregularidade da matéria. Aplicação de multa à gestora responsável quanto as outras 

irregularidades. A Segunda Câmara apreciou a Responsabilidade pela Gestão Fiscal do ente 

jurisdicionado, quanto ao exercício de 2014, nos termos da Resolução nº 004/2013- TCE, sob a 

responsabilidade da Prefeita Municipal à época. No bojo dos autos, foi verificado o atraso na 

publicação do RREO referente ao 1º e 5º bimestres e o atraso no envio dos comprovantes de 

publicação do RREO relativos ao 1º e 2º bimestres. Constatou-se, ainda, que houve atraso na 

publicação do RGF referente ao 2º semestre. Ademais, restou apurado pela Unidade Instrutiva 

que o montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal, ao final do período 

analisado, ultrapassou o limite máximo legalmente definido para o respectivo poder, tanto no 1º 

quanto no 2º semestre de 2014. Nesse contexto, em face do atraso na publicação do RREO do 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4382032&numeroProcesso=740008&classeProcesso=RE&numeroTema=697
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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1º bimestre de 2014 e na publicação do RREO do 5º bimestre de 2014, entendeu o Relator pela 

aplicação de sanção à gestora responsável, por cada bimestre em que foi perpetrado o atraso, nos 

termos do artigo 107, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 464/2012 c.c o 31, inciso I, 

alínea “b”, da Resolução nº 004/2013- TCE/RN. Deixou, por sua vez, o Relator, de sancionar a 

gestora pelo atraso no envio do comprovante de publicação do RREO do 1º semestre de 2014, 

tendo em vista o entendimento consolidado desta Corte de Contas de que, se ocorrer o atraso 

no envio do comprovante de publicação, já tendo sido imputada penalidade ao gestor pelo atraso 

na própria publicação, ocorrerá a absorção daquela irregularidade por essa, pois a ausência ou 

atraso na publicação, irregularidade mais grave, absorve a falta ou atraso no envio da 

comprovação, irregularidade de menor gravidade, sob pena de se configurar a ocorrência de bis 

in idem. Nessa linha, citou os seguintes processos nºs 5327/2010, 701572/2011, 007051/2010, 

701575/2013, 701632/2013 e 005194/2010. Quanto à extrapolação do limite de despesas com 

pessoal no 1º semestre de 2014, verificou-se que, segundo informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto – 

PIB no 4º trimestre de 2014 – que reflete a taxa acumulada nos quatro trimestres anteriores - foi 

de 0,5%, apresentando, portanto, crescimento real baixo, nos termos do que preceitua o artigo 

66, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, entendeu o Relator que o Poder 

Executivo em testilha passou a ter o prazo duplicado para realizar a recondução das despesas 

com pessoal, de modo que tal análise extrapolou o âmbito de apuração dos autos, vez que, com 

a dobra do prazo, remanesceria ainda prazo à gestora para cumprir sua obrigação de 

reenquadramento. Na situação posta, teria o Poder Executivo jurisdicionado até o 1º 

quadrimestre de 2015 para eliminar, pelo menos, 1/3 (um terço) do percentual excedente, e o 

restante (2/3), até o 3º quadrimestre de 2015, na forma do que preceitua o artigo 23 c.c o artigo 

66 da LRF. Assim, afastou-se, nesse ponto, a aplicação de multa à gestora responsável à época, 

pois não se vislumbrou no exercício analisado o dever de recondução por parte da gestora 

decorrente de excessos ocorridos em exercícios anteriores. Desse modo, o Colegiado da Segunda 

Câmara decidiu, à unanimidade, julgar pela irregularidade da matéria, nos termos do artigo 75, II, 

da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, além da aplicação de multas pelas irregularidades 

detectadas nos autos, registrando, ao final, a não emissão do parecer prévio, nos moldes do artigo 

2º, §2º, I, da Resolução nº 031/2018 – TCE/RN, por se referir a situação dos autos a processo 

que trata da fiscalização e julgamento da gestão fiscal do chefe do Poder Executivo Municipal. 

Processo nº 011985/2014, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 6/20, disponível em: 

Informativo_nº_062020__TCE_RN.pdf 

 

1.4.2 Prestação de contas de transferência. Regularidade com ressalva em razão da ausência 

do termo de cumprimento de objetivos. Recomendação com intuito de adequação de 

procedimentos. Analisando as alegações e documentação apresentada, extrai-se que os 

Interessados esclareceram os questionamentos, ainda que não alcançando o intento de sanar o 

item. Cabe destacar que o Relatório Circunstanciado, além de não ter sido elaborado pelo fiscal 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/63/Informativo_n%C2%BA_062020__TCE_RN.pdf
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de transferência responsável pelo convênio, não substitui a necessidade da emissão do Termo de 

Cumprimento de Objetivos, conforme dispõe a Resolução nº 28/2011. Entretanto, considerando 

a ausência de dano ao erário, há que se relevar a impropriedade de natureza formal, podendo a 

restrição constatada nesse item ser convertida em ressalva, com o afastamento da sanção 

pecuniária. Assim, considerando todo o exposto, acompanhando o posicionamento Ministerial, 

podem as contas serem consideradas regulares com ressalva, com fundamento no art. 16, II, da 

LC nº 113/2005, em razão da ausência do termo de cumprimento de objetivos, destacando que 

não restou demonstrada a existência de lesão ao erário e tampouco o desvio de finalidade do 

gasto executado durante a vigência da parceria, motivo que também enseja o afastamento da 

sanção pecuniária. Processo nº 403537\17 – Acórdão nº 3615/20 – Primeira Câmara -, Boletim 

de Jurisprudência do TCEPR nº 92, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 

/ 2020 - Portal TCE-PR 

 

1.4.3 O reconhecimento de estado de calamidade, nos termos do artigo 64 da Lei 

Complementar n º 101/00 não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita em 

manutenção e desenvolvimento de ensino.  Em consulta formulada por prefeito municipal, 

por meio da qual indaga se os municípios estão dispensados da aplicação do percentual 

constitucional mínimo em educação, tendo em vista a decretação do estado de calamidade pública 

pelo Estado de Minas Gerais e os impactos causados na execução orçamentária, o Tribunal Pleno 

fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: o reconhecimento de 

estado de calamidade, nos termos do art. 65 da Lei Complementar n. 101/00, não dispensa a 

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

no art. 212 da Constituição da República. Admitida a consulta, o relator, conselheiro Cláudio 

Terrão, inicialmente ressaltou que, dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição da República, o direito social à educação, ao lado da saúde, recebeu tratamento 

diferenciado do constituinte originário, a fim de que fosse protegido das discricionariedades e 

variações orçamentárias e de governo, e como maneira de garantir serviços dessa natureza a toda 

população, independentemente de questões circunstanciais, a Constituição fixou índices 

mínimos de aplicação na educação no caput do seu art. 212. Passou ao cerne da questão, 

destacando que a Lei Complementar n. 173/20, por ocasião do estabelecimento do Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para o exercício financeiro de 2020, inseriu 

disposições no texto permanente do art. 65 da Lei Complementar n. 101/00, que regulamenta o 

regime fiscal especial a ser observado em situações de calamidade pública. Asseverou que, 

segundo a redação atual, em caso de situação de calamidade reconhecida pelo Poder Legislativo, 

é admitida a mitigação de uma série de obrigações de natureza fiscal, como flexibilização dos 

prazos para recondução dos gastos com pessoal e da dívida consolidada aos limites legais, 

dispensa de restrições à contratação de operações de crédito, à concessão de garantias, à 

antecipação de receitas e à realização de despesas no fim do mandato, sem que haja suficiente 

disponibilidade de caixa. Todavia, ponderou que nenhuma passagem isenta a aplicação de 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00353034.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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percentual mínimo da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme exigido 

pelo art. 212 da Constituição da República. Observou que nem o Decreto Legislativo n. 06/20 do 

Congresso Nacional, reconhecendo a ocorrência de estado de calamidade pública, com efeitos 

até 31/12/20, e nem o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações instituído no 

âmbito da União por meio da Emenda Constitucional n. 106/20, fazem qualquer menção à 

dispensa da aplicação dos percentuais constitucionais. Sublinhou, ainda, que a Emenda 

Constitucional n. 108, promulgada em 26/08/20, trouxe inovações no texto constitucional que 

reafirmam o compromisso estatal com a preservação da aplicação do percentual mínimo em 

manutenção e desenvolvimento do ensino, mesmo tendo sido debatida e aprovada durante a 

situação de calamidade atualmente vivenciada. Com efeito, não vislumbrou no arcabouço jurídico 

vigente qualquer escusa que justificasse a relativização da obrigatoriedade de cumprimento do 

mínimo constitucional fundada apenas na vigência de estado de calamidade, entendimento 

compartilhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), Consulta 

n. 07582e20, Parecer n. 805-20 e pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-

PE), Consulta n. 20100086-6. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta 

n. 1092562, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.4 Os recursos provenientes do incentivo para as Ações Estratégicas não podem ser gastos 

como obras novas e ampliação de imóveis existentes, ainda que utilizados para as ações 

e serviços de saúde pública. Cuidam os autos de consulta formulada por prefeita municipal, 

por meio da qual indaga: “O PAB variável pode ser aplicado em construção ou ampliação de 

UBS e posto de apoio às equipes rural (sic)?” Admitida a consulta, o relator, conselheiro 

Wanderley Ávila, inicialmente informou que a unidade técnica baseou suas conclusões na Portaria 

de Consolidação n. 6/2017 do Ministério de Saúde, uma vez que, por força do disposto no art. 

5º, V, do referido normativo, os recursos provenientes do Piso de Atenção Básica – PAB Variável 

não poderiam ser aplicados em obras, ainda que relacionadas a serviços de saúde. Todavia, 

constatou que a portaria foi alterada pelas Portarias n. 2.979/2019 e n. 828/2020, modificando 

os contornos da resposta a ser prolatada por este Tribunal. O art. 3º dispõe que os recursos do 

Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem 

repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão 

organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Chamou atenção para a 

alteração da nomenclatura desses blocos, e também para o art. 9º, que outrora previa o 

financiamento dos serviços públicos de saúde por meio dos PAB’s, e passou a ser feito por meio 

das 3 (três) rubricas supratranscritas: Capitação Ponderada; Pagamento por Desempenho; e 

Incentivo para Ações Estratégicas. Para a relatoria, diante das modificações realizadas, os 

Incentivos para Ações Estratégicas passaram a fazer as vezes do PAB Variável, cabendo ao gestor 

conferir-lhes o mesmo tratamento das normas anteriores. Ressaltou que parágrafo único do art. 

5º prevê, em seu inciso V, expressa vedação à utilização dos recursos derivados do Bloco de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.htm
https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/07582e20.odt.pdf
https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/07582e20.odt.pdf
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/ConsultaExternaTCE/listView.seam?cprc=20100086&digito=6
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092562
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-de-2020-253755257
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Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde em obras de construções novas, bem como 

ampliações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços 

de saúde. Dessa maneira, concluiu que, se antes seria negativa a resposta ao consulente no sentido 

de que os recursos do PAB Variável não poderiam ser aplicados em tais finalidades, agora é 

negativa a resposta no sentido de que os valores do Incentivo para Ações Estratégicas não podem 

ser utilizados para as obras mencionadas pela consulta. No entanto, ressalvou que o mesmo art. 

5º, I, prevê a possibilidade de promover reparos e manutenções em imóveis utilizados para ações 

e serviços de saúde, nos termos da definição de serviços de terceiros do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP), que por sua vez, em seu item 4.6.1.3, define esses serviços 

como sendo as despesas com: a. Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de 

bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel; b. Reparos em instalações elétricas e 

hidráulicas; c. Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris; e 

d. Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins. Portanto, arrematou que referidos reparos 

são possíveis em imóveis que sirvam a ações e serviços de saúde pública com os recursos do 

Incentivo para Ações Estratégicas. Feitas essas considerações, respondeu à consulta da seguinte 

maneira: a) os recursos provenientes do Incentivo para Ações Estratégicas não podem ser gastos 

com obras novas e ampliação de imóveis já existentes, ainda que utilizados para ações e serviços 

de saúde pública, nos termos do art. 3º, I, art. 5º, parágrafo único, V, art. 9º, III, e art. 12-H 

da Portaria de Consolidação n. 6/2017 do Ministério de Saúde, alterada pelas Portarias n. 

2.979/2019 e n. 828/2020; b) ressalva-se, contudo, a possibilidade de promover reformas e 

reparos previstos no item 4.6.1.3 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP) em imóveis utilizados para ações e serviços de saúde pública com os recursos do 

Incentivo para Ações Estratégicas, de acordo com a previsão do art. 3º, I, da Portaria de 

Consolidação n. 6/2017 do Ministério da Saúde, alterada pelos mesmos diplomas. O voto do 

relator foi aprovado por unanimidade por seus pares. Consulta n. 1058624, Informativo de 

Jurisprudência do TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.5 Os municípios, quando titulares dos serviços e em conjunto com a entidade reguladora, 

podem estabelecer, no contexto de sua política de saneamento básico, uma política de 

subsídio destinada ao atendimento de usuário de baixa renda.  Versam os autos sobre 

consulta encaminhada por prefeita municipal, nos seguintes termos: “O Município pode efetuar 

pagamento de taxa de esgoto para os usuários? Se sim, esses recursos podem sair do recurso 

próprio de ficha ligado a saúde?” O relator, conselheiro Cláudio Terrão, esclareceu que em tema 

de saneamento básico, a Constituição da República atribui à União a competência para instituir 

as diretrizes gerais (art. 21, XX), além de estabelecer a competência comum de todas as esferas 

federativas para a promoção de programas de saneamento básico (art. 23, IX). Afirmou que a 

interpretação do questionamento da consulente deveria ser feita sob a ótica da Lei n. 11.445/07, 

que fixou as diretrizes nacionais, e recentemente foi modificada pela Lei n. 14.026/20. No tocante 

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-828-de-17-de-abril-de-2020-253755257
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/20122018_CPU_MCASP_8_ed_-_publicacao_com_capa_2vs.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058624
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/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm
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à titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, atentou que o art. 8º dispõe que haverá 

variação, conforme se trate de interesse local, quando as infraestruturas e instalações operacionais 

atendam a um único município, ou de interesse comum, caso haja compartilhamento da estrutura 

por dois ou mais municípios, ou, ainda, a gestão associada, sendo que nos termos do § 5º do 

mesmo artigo, os titulares dos serviços de saneamento devem definir a entidade de natureza 

autárquica responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, dotada de independência 

decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira (art. 21). Observou, ainda, que 

compete também aos titulares dos serviços – municípios, Distrito Federal ou o Estado, em 

conjunto com os municípios que compartilham instalações – formular a respectiva política 

pública de saneamento básico (art. 9º), e por força do art. 11, são condições de validade dos 

contratos que tenham por objeto a prestação dos serviços de saneamento básico, entre outras, a 

existência de plano de saneamento básico e de normas de regulação, sendo que, nos casos em 

que as atividades sejam prestadas mediante contrato de concessão, as normas de regulação devem 

prever as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro que contemplem o 

sistema de cobrança, composição e revisão das taxas ou tarifas, além da política de subsídios, 

definidos no inciso VII do art. 3º como instrumentos econômicos de política social que 

contribuem para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico por parte da 

população de baixa renda. Assim, concluiu a relatoria que a taxa ou tarifa derivada da utilização 

dos serviços de esgotamento sanitário pode ser assumida pelo seu titular, caso, no contexto da 

política de saneamento básico, tenham sido estabelecidos subsídios fiscais destinados a usuários 

de baixa renda, por meio da alocação de recursos orçamentários. Nesse sentido, referenciou o 

parecer emitido na Consulta n. 727090, que mesmo em contexto legal anterior às alterações do 

marco regulatório, possui premissas que permanecem válidas em face do atual ordenamento. A 

respeito do segundo questionamento, explicou que a Lei Complementar n. 141/12 considera 

como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, que atendam simultaneamente às diretrizes da universalidade, 

igualdade e gratuidade do acesso. Para aferição da aplicação do percentual mínimo constitucional 

em ações e serviços públicos de saúde, a partir do regramento legal e normativo, observou que o 

art. 3º da referida lei complementar elenca as despesas voltadas ao saneamento básico; o inciso 

V do art. 4º do mesmo diploma exclui da apuração dos índices constitucionais as despesas com 

“saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes 

de taxas, tarifas ou preços públicos”; e a Instrução Normativa n. 19/08 desta Corte, com a 

redação dada pela Instrução Normativa n. 08/11, que esclarece o que deve ser considerado como 

despesas com ações e serviços públicos de saúde financiados pelo Estado de Minas Gerais e por 

seus municípios. A partir daí extraiu que os recursos aplicados em saneamento básico, inclusive 

voltados ao suporte de subsídios fiscais, não constituem a priori despesas com ações e serviços 

públicos de saúde para efeito de cumprimento do mínimo constitucional. Em face do exposto, 

respondeu aos questionamentos formulados pela consulente, nos seguintes termos: a) os 

municípios, quando titulares dos serviços e em conjunto com a entidade reguladora, podem 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/727090
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978209
http://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/978408
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estabelecer, no contexto de sua política pública de saneamento básico, uma política de subsídios 

destinada ao atendimento de usuários de baixa renda, que consistirão em subsídios fiscais, caso 

decorram da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenção, mantida a 

sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, nos termos dos 

arts. 9º e 31 da Lei n. 11.445/07; b) os recursos aplicados em saneamento básico, inclusive 

voltados ao suporte de subsídios fiscais, não constituem a priori despesas com ações e serviços 

públicos de saúde para efeito de cumprimento do mínimo constitucional, salvo se destinados a 

domicílios ou pequenas comunidades, desde que aprovado pelo Conselho de Saúde do ente 

financiador e esteja de acordo com as diretrizes da Lei Complementar n. 141/12, bem como a 

distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos. O voto 

do relator foi aprovado por unanimidade. Consulta n. 1084496, Informativo de Jurisprudência 

do TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.6 Os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender 

ao objeto de sua vinculação, mas poderão, excepcionalmente, ter sua destinação alterada 

para combate à calamidade pública ou, então, ser parcialmente desvinculados, até o 

limite de 30% das receitas, até 31.12.2023, atendidas as condições do art. 76-B do ADCT. 

Tratam os autos de consulta encaminhada por prefeito municipal, vazada nos seguintes termos: 

“Se é possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira recursos de 

outras áreas tais como da CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA – COSIP E / OU CIP sem autorização legislativa”. Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, o relator, conselheiro Cláudio Terrão, elucidou que o consulente busca saber se 

é possível a aplicação dos recursos vinculados, tais como aqueles provenientes da COSIP, em 

outras finalidades. Lembrou que ao contrário dos impostos – que, como regra, não podem ser 

vinculados a órgão, fundo ou despesa – as contribuições, de modo geral, são tributos que 

possuem destinação vinculada, sendo que, no caso da COSIP, existe expressa previsão 

constitucional de destinação para o custeio do serviço de iluminação pública. Realçou que o STF, 

julgando a tese de repercussão geral n. 696 (RE n. 666.404), definiu que “é constitucional a 

aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública 

na expansão e aprimoramento da rede”, tese também referendada na Consulta n. 1077225 deste 

Tribunal de Contas. Pontuou que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos 

vinculados devem, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação, com identificação e escrituração individualizadas. Ponderou, no entanto, que existem 

duas exceções, a primeira contida na própria LRF, em seu art. 65, § 1º, II, recentemente incluído 

pela Lei Complementar n. 173/20, dispensando o cumprimento da obrigação contida no citado 

art. 8º, parágrafo único, nos casos de ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 

Congresso Nacional. A segunda exceção está contida no art. 76-B do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, incluída pela Emenda Constitucional n. 93/16, cuja produção de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084496
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4179476&numeroProcesso=666404&classeProcesso=RE&numeroTema=696
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4179476
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077225
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
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efeitos se deu a partir de 1º/1/16, desvinculando de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro 

de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativos a determinados tributos e a 

“outras receitas correntes”, sendo que, para o relator, apesar de não estar expressamente 

mencionada nesse dispositivo, a COSIP se enquadra na definição de outras receitas correntes, 

conforme definição dada pelo art. 11 da Lei n. 4.320/1964. No que toca à formalização da 

desvinculação das receitas provenientes da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, frisou 

que predomina o entendimento de que tal opção deve constar de decreto do chefe do Executivo, 

mas na conjetura da alteração da destinação dos recursos por força do art. 65, § 1º, II, da Lei 

Complementar n. 101/00, com a redação dada pela Lei Complementar n. 173/20, considerou 

que a autorização para fazê-lo já consta desse dispositivo, prescindindo de ato de formalização 

específico. No plano da execução do orçamento, todavia, consignou que necessitam de prévia 

autorização legislativa a abertura de crédito suplementar ou especial, bem como a transposição, 

o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, sendo que apenas os créditos extraordinários prescindem de tal 

exigência, podendo ser abertos por decreto do Poder Executivo. Mencionou que no caso da 

COSIP, existe expressa previsão constitucional de destinação para o “custeio do serviço de 

iluminação pública”, e assim, mesmo o município possuindo a faculdade de desvincular os 

recursos da COSIP, não poderá se furtar da obrigação de manter adequado funcionamento do 

serviço de iluminação pública. Nesse sentido, citou trecho de consulta respondida pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, Processo n. 16315/2019-4, e também a recomendação 

feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul para o município se abster de desvincular 

receita da COSIP enquanto houver situação de precariedade na iluminação pública. Em face do 

exposto, respondeu aos questionamentos formulados pelo consulente, nos seguintes termos: 1) 

os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto 

de sua vinculação (art. 8º, parágrafo único, LRF), mas poderão, excepcionalmente, ter sua 

destinação alterada para combate à calamidade pública (art. 65, § 1º, II, LRF) ou, então, ser 

parcialmente desvinculados, até o limite de 30% das receitas, até 31/12/23, atendidas as 

condições do art. 76-B do ADCT; 2) a formalização da desvinculação das receitas provenientes 

da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, deve ser realizada por meio de decreto do chefe 

do Poder Executivo; 3) necessitam de prévia autorização legislativa a abertura de crédito 

suplementar ou especial, bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Os créditos 

extraordinários podem ser abertos por decreto do Poder Executivo Municipal, com imediata 

comunicação ao Poder Legislativo; 4) é recomendável que a desvinculação dos recursos oriundos 

da arrecadação de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP não atinja a 

receita necessária para o adequado cumprimento das obrigações ligadas à prestação, com 

qualidade e eficiência, dos serviços de iluminação pública. Em seguida, o conselheiro Gilberto 

Diniz pediu vista dos autos. Conforme observado pelo conselheiro vistor, constou na 

fundamentação do voto que, “mesmo o Município possuindo a faculdade de desvincular os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/conadc/1988/constituicao.adct-1988-5-outubro-1988-322234-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://servicos.tcees.tc.br/DocumentoDisponibilizado/BaixarDocumentoDisponibilizado?idDocumento=2716435&key=3ca1c32543feb94de7956153868193b0c08b6b981a7be7dc73dee20b3ff12ec4960e0d593dee585be353605eca460c1a25d1580ba335bde6ddec65720c70f308
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recursos da COSIP, não poderá se furtar da obrigação de manter adequado funcionamento do 

serviço de iluminação pública”, contudo, acabou por ser consignado, no item conclusivo n. 4, 

que “é recomendável que a desvinculação dos recursos oriundos da arrecadação de Contribuição 

para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP não atinja a receita necessária para o adequado 

cumprimento das obrigações ligadas à prestação, com qualidade e eficiência, dos serviços de 

iluminação pública”. Para enfatizar o entendimento que constou na fundamentação do relator do 

qual também compartilha, propôs dar ao item 4 a seguinte redação: “A desvinculação dos 

recursos oriundos da arrecadação da COSIP não pode comprometer a receita necessária para 

prestação, com qualidade e eficiência, do serviço de iluminação pública”. Apresentou em seguida 

sua divergência quanto aos demais itens, e a relatoria acolheu a redação proposta quanto ao item 

4, mantendo seu posicionamento quanto aos demais itens. Os demais conselheiros 

acompanharam o voto do relator, restando vencido, em parte, o conselheiro Gilberto Diniz, e o 

Tribunal Pleno fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, por maioria, nos seguintes 

termos: a) os recursos vinculados deverão, como regra, ser utilizados exclusivamente para atender 

ao objeto de sua vinculação (art. 8º, parágrafo único, LRF), mas poderão, excepcionalmente, ter 

sua destinação alterada para combate a calamidade pública (art. 65, § 1º, II, LRF) ou, então, ser 

parcialmente desvinculados, até o limite de 30% das receitas, até 31/12/23, atendidas as 

condições do art. 76-B do ADCT; b) a formalização da desvinculação das receitas provenientes 

da COSIP, na hipótese do art. 76-B do ADCT, deve ser realizada por meio de decreto do chefe 

do Poder Executivo; c) necessitam de prévia autorização legislativa a abertura de crédito 

suplementar ou especial, bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro. Os créditos 

extraordinários podem ser abertos por decreto do Poder Executivo Municipal, com imediata 

comunicação ao Poder Legislativo; d) a desvinculação dos recursos oriundos da arrecadação da 

COSIP não pode comprometer a receita necessária para prestação, com qualidade e eficiência, 

do serviço de iluminação pública. (Consulta n. 1088818, Informativo de Jurisprudência do 

TCEMG nº 223, disponível em: 

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

 

1.4.7 Os créditos da Fazenda Pública não adimplidos têm de ser inscritos como dívida ativa, 

na forma da legislação, em registro apropriado, que pode ser eletrônico, com ou sem 

assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da informação.  

Versam os autos sobre consulta encaminhada por prefeito municipal, nestes termos: “Com base 

no princípio da economicidade e a eficiência da adm. pública por gentileza esclarecer: É permitido 

o arquivamento digital com assinatura digital, do livro da Dívida Ativa do município, em 

substituição aos livros impressos?”. O relator, conselheiro José Alves Viana, explicou que embora 

não aborde a documentação ora questionada, qual seja, o livro da Dívida Ativa do Município, 

esta Corte de Contas já se manifestou, nos autos da Consulta n. 987400, sobre a possibilidade de 

arquivamento digital de livros razão, diário e auxiliares, devendo, portanto, ser aplicado o mesmo 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1088818
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/987400
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entendimento quanto ao questionamento em análise. Dessa maneira, chegou à seguinte 

conclusão: a) é permitido o arquivamento digital com assinatura digital do livro da Dívida Ativa 

do município, desde que sejam satisfeitos os requisitos previstos no item 28 da ITG 2000 (R1), 

quais sejam, assinatura pelo responsável da entidade e pelo profissional de contabilidade e 

submissão ao registro público; b) deve o município manter o livro impresso pelo período 

estabelecido nas tabelas de temporalidade e destinação de documentos aprovadas pelas 

instituições arquivísticas públicas, no âmbito de suas competências. Em seguida, o conselheiro 

Gilberto Diniz pediu vista dos autos. O conselheiro vistor esclareceu que as normas pertinentes 

à matéria contemplam comandos para que a dívida ativa seja inscrita ou em “livro próprio” ou 

em “registro próprio”, e que, ao longo dos anos, todos os registros da Administração Pública têm 

se beneficiado do desenvolvimento tecnológico. Acrescentou que a situação atual – na União, 

em todos os Estados e em muitos Municípios brasileiros – é a descrita na lição de Eduardo 

Sabbag (Manual de direito tributário, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 1039): Frise-se que, 

hodiernamente, os cadastros da dívida ativa não mais se corporificam em “livros”, com cadastramento manual 

(manuscrito em livros, fichas ou outros elementos assemelhados) ou mecânico (registro por “máquinas de escrever”), 

mas são armazenados em sistemas eletrônicos de dados. Atualmente, a modernidade tem reservado à prática a 

inscrição eletrônica, restando às demais apenas o campo teórico. De qualquer sorte, substancialmente, nada muda. 

Por conseguinte, afirmou que os créditos da Fazenda Pública não adimplidos têm de ser inscritos 

como dívida ativa, na forma da legislação, em registro apropriado, que pode ser eletrônico, com 

ou sem assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da informação, e 

observados todos os princípios e regras aplicáveis à contabilidade pública. Propôs, então, que a 

consulta fosse respondida da seguinte forma: 1) Os créditos da Fazenda Pública não adimplidos 

têm de ser inscritos como dívida ativa, na forma da legislação, em registro apropriado, que pode 

ser eletrônico, com ou sem assinatura digital, desde que respeitados os requisitos de segurança da 

informação. 2) A escrituração contábil dos créditos municipais – incluídos os inscritos como 

dívida ativa – deve observar todos os princípios e todas as regras aplicáveis à contabilidade 

pública. O conselheiro Cláudio Terrão, baseando-se na da Lei n. 12.682/12, que dispõe sobre a 

elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos, e no Decreto n. 

10.278/20, que estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos 

ou privados, a fim de que produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais, 

acompanhou o voto vista do conselheiro Gilberto Diniz, e propôs que fosse acrescentado um 3º 

item à resposta: 3) quando se tratar de digitalização de livros da Dívida Ativa originariamente 

impressos, para fins de arquivamento digital, é necessária a assinatura digital com certificação 

digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, com o objetivo de 

garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento, nos termos do caput do art. 3º da 

Lei n. 12.682/12 e do inciso I do art. 5º do Decreto n. 10.278/20. O relator acolheu as 

manifestações trazidas pelos conselheiros Gilberto Diniz e Cláudio Terrão, e o voto foi aprovado 

por unanimidade. Consulta n. 1058799, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 223, 

https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/ITG2000(R1).pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058799
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disponível em: 

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

 

1.4.8 Convênio. Formalização. Requisito. Convenente. Seleção. Saneamento básico. Doença. 

É recomendável, para fins de elegibilidade de beneficiários de repasses na área de saneamento, 

mediante a celebração de convênios ou instrumentos congêneres, a utilização de dados 

epidemiológicos, tais como a incidência e a prevalência de doenças, a fim de possibilitar o 

diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida da população beneficiária. 

Acórdão nº 59/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 

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

 

1.4.9 Ato de gestão ilegal e ilegítimo – Irregularidades na exploração de estacionamento de 

veículos automotores durante a temporada de praia de 2017. Em Denúncia foram noticiadas 

supostas irregularidades, praticadas pelo Prefeito de Aragarças, relativamente à exploração de 

estacionamento de veículos automotores durante a temporada de praia do Rio Araguaia, em 2017, 

por meio de instituição de taxa de permissão para uso de espaço público. O denunciante alegou 

que: (a) não houve abertura de conta específica para recolhimento dos valores arrecadados; (b) 

os referidos valores não foram depositados em contas públicas municipais, e (c) tais valores eram 

entregues ao final de cada expediente a agente público não efetivo, que guardava a renda pública 

em sua residência, realizava pagamentos sem observância da lei e sem controle da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças. A Relatoria entendeu que o prefeito, ao editar o Decreto 

Municipal nº 45/17, possibilitando a arrecadação de valores públicos por terceiros, sem a 

necessária unidade de caixa, passando ao largo da tesouraria municipal e centralizando-se em 

caixa específico e não oficial, gerido livremente pela comissão designada (compostas por agentes 

públicos não efetivos), bem como a realização de gastos (pessoal, material de escritório, 

combustível, alimentos, etc.) sem o adequado processamento da despesa pública (previsão 

orçamentária, licitação, contratação, empenho, liquidação e pagamento), causando 

vulnerabilidades jurídicas na administração pública municipal na exploração outorgada ao 

Município de Aragarças (pela União) – incorreu-se em ilegalidade, nos termos do disposto na Lei 

nº 4.320/64, LC nº 101/00 e Lei nº 8.666/93. A responsabilidade deriva do ato ilícito praticado 

pelo agente público. Constatou-se culpa contra a legalidade, uma vez que o dano resulta da 

violação de obrigação imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro e a infração normativa é fator 

determinante da responsabilidade. Afirmou ter sido executados atos proibidos, não cumprindo 

com o que determina a lei, incorrendo, só por este fato, em culpa, pois é razoável afirmar que era 

possível ao agente, em sua respectiva função, fazer cessar a antijuridicidade, não editando o ato 

ilegal e ilegítimo, por se situar em posição estratégica na Administração Pública Municipal e ao 

longo da cadeia administrativa do processo da receita e despesa pública, bem como da 

contratação e/ou execução contratual. A Relatoria apresentou voto no sentido de julgar a 

Denúncia procedente, aplicar multa e recomendar que o gestor responsável que promova o 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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adequado processo administrativo de contratação, instruído conforme os normativos aplicáveis. 

O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 07592/20, Informativo de Jurisprudência do 

TCMGO nº 29, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf 

 

2 Direito Constitucional  
 
2.1 Vacinação compulsória de crianças e adolescentes e liberdade de consciência e de crença 

do pais. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em 
órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) 
tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, 
Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, 
não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou 
responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. É ilegítima a recusa dos pais à vacinação 
compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. O direito à liberdade de 
consciência e de crença é objeto de especial proteção pelo texto constitucional (CF, art. 5º, VI e 
VIII) (1), que destaca o pluralismo como um dos valores essenciais do Estado brasileiro (CF, art. 
1º, V) (2). Todavia, em certas hipóteses, a liberdade de crença e de convicção filosófica precisa 
ser ponderada com outros direitos, entre os quais a vida e a saúde. A obrigatoriedade de tomar 
vacinas testadas, aprovadas e registradas pelas autoridades competentes é uma dessas situações. 
No caso em que estiverem em jogo direitos fundamentais de terceiros ou de toda a coletividade, 
a decisão do indivíduo de se submeter ou não a uma medida sanitária não produz efeitos apenas 
sobre a sua esfera jurídica, mas também sobre a de outras pessoas, que não necessariamente 
compartilham das mesmas ideias. A obrigatoriedade da vacinação está prevista em alguns 
diplomas legais vigentes de longa data, como a Lei 6.259/1975 (Programa Nacional de 
Imunizações), a Lei 6.437/1977 (relativa às infrações à legislação sanitária federal) e a Lei 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada 
inconstitucional. Mais recentemente, a Lei 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento 
da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha. 
Ademais, diversos fundamentos justificam a legitimidade do caráter compulsório de vacinas 
quando existentes consenso científico e registro nos órgãos de vigilância sanitária, entre os quais: 
a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade 
(dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a 
sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros 
(necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando 
convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (melhor interesse da criança). No 
caso, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações 
qualificadas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções 
filosóficas. Com o entendimento acima exposto, o Plenário, por unanimidade, apreciando 
o Tema 1.103 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. ARE 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/02/Informativo-de-Jurisprudencia-no-29-TCMGO.pdf
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5909870&numeroProcesso=1267879&classeProcesso=ARE&numeroTema=1103
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1267879/SP, Informativo do STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.2 Idade Mínima para o ingresso na educação infantil e critério fixado em lei estadual. É 

inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental 
diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação.  
O art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019 (1), do estado do Rio Grande do Sul, ao estabelecer critérios 
para o ingresso de crianças de até 6 anos no ensino fundamental, invadiu a competência privativa 
da União para legislar a respeito de diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do art. 
22, XXIV, Constituição Federal (CF) (2). A definição do momento de ingresso no ensino 
fundamental de crianças com 6 anos de idade deve receber tratamento uniforme em todo o País. 
Admitir que os estados disponham livremente sobre o tema pode colocar em risco a estrutura da 
política nacional de educação definida pelo Ministério da Educação, órgão que possui capacidade 
institucional mais adequada para produzir a melhor decisão a respeito da matéria, bem como 
impactar a Base Nacional Comum Curricular. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019, do Estado do Rio Grande do Sul. 
ADI nº 6312/RS, Informativo do STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.3 Redução obrigatória de mensalidade na rede privada de ensino durante a pandemia da 

COVID-19 e competência legislativa.  É inconstitucional a legislação estadual que estabelece 
a redução obrigatória das mensalidades da rede privada de ensino durante a vigência das medidas 
restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
Coronavírus.  A Lei 14.279/2020 do estado da Bahia (1), ao estabelecer desconto obrigatório nas 
mensalidades da rede particular de ensino em razão da pandemia causada pela Covid-19, tratou 
de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, a competência legislativa atribuída 
à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal (2). Ademais, os efeitos jurídicos da pandemia da 
COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, 
foram tratados pela Lei federal 14.010/2020, que estabeleceu o “Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado” (RJET) no período da pandemia do novo 
Coronavírus, reduzindo o espaço de competência complementar dos estados, visto que na 
referida lei não há previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços 
educacionais. Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade 
da Lei 14.279/2020 do estado da Bahia. ADI 6575/BA,  Informativo do STF nº 1003, disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.4 COVID-19 e Vacinação Compulsória. A vacinação compulsória não significa vacinação 

forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada 
por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de 
certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 9ii) 
venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos 
imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas: (iv) 
atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas 
universal e gratuitamente; e (b) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser 
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas 
as respectivas esferas de competência. A obrigatoriedade da vacinação não contempla a 
imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio de medidas indiretas. A obrigatoriedade 
da vacinação a que se refere à legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer 
medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, 
inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional 
toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação 
sem o expresso consentimento informado das pessoas. Cabe destacar que a compulsoriedade da 
vacinação, cujo marco legal foi institucionalizado pela Lei 6.259/1975, regulamentada pelo 
Decreto 78.231/1976, não contempla a imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio 
de sanções indiretas, consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas 
atividades ou à frequência de certos locais (Portaria 597/2004 do Ministério da Saúde, arts. 4º e 
5º) (1). No caso do enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19, a previsão de vacinação 
obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas 
a que se sujeitam os refratários observem os critérios que constam da própria Lei 13.979/2020 
(art. 3º, § 2º, I, II e III) (2), a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento 
gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais das pessoas”. E, assim como ocorre com os atos administrativos em geral, essas 
medidas indiretas precisam respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de 
forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. A vacinação universal e 
gratuita pode ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre 
outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde 
que previstas em lei, ou dela decorrentes. Essas medidas devem (i) ter como base evidências 
científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) vir acompanhadas de ampla informação sobre a 
eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitar a dignidade humana e os 
direitos fundamentais das pessoas; e (iv) atender aos critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. União, estados, Distrito Federal e municípios, observadas as respectivas 
esferas de competência, poderão estabelecer medidas indiretas para implementação da vacinação 
compulsória. A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de 
Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para estabelecer medidas profiláticas e 
terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito 
regional ou local, no típico exercício da competência comum para “cuidar da saúde e assistência 
pública” (CF, art. 23, II) (3). A defesa da saúde compete a qualquer das unidades federadas, seja 
por meio da edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, sem 
que, como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, 
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cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de preservar. O 
federalismo cooperativo, longe de ser mera peça retórica, exige que os entes federativos se apoiem 
mutuamente, deixando de lado eventuais divergências ideológicas ou partidárias dos respectivos 
governantes, sobretudo diante da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia 
desencadeada pelo novo coronavírus. Bem por isso, 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 de saúde pública 
decorrente do alastramento incontido da doença. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou parcialmente procedentes as ações diretas, para conferir interpretação conforme 
à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020 (4). ADI 6586/DF e ADI 6587/DF, 
Informativo do STF nº 1003, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.5 Competência do TCU. Contribuição sindical. Abrangência. Eleição. Sindicato. Dirigente 

Sindical. Não compete ao TCU apreciar supostas irregularidades em procedimento eleitoral de 
entidades sindicais de qualquer natureza, inclusive associações sindicais de grau superior, mesmo 
em caso de eleição de candidato com histórico de gestão irregular de recursos públicos, em 
observância aos arts. 8º, inciso I, 71, caput e incisos, e 114, inciso III, da Constituição Federal, c/c 
o art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 4031/2020, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 
2.6 Serviços de Comunicação. Criptografia de ponta a ponta. Quebra de sigilo de dados. 

Descumprimento. Impossibilidade técnica. Astreintes. Ilegalidade. É ilegal a aplicação de 
astreintes, por descumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo de dados, em virtude da 
impossibilidade técnica pelo emprego de criptografia de ponta a ponta. A possibilidade de 
aplicação, em abstrato, da multa cominatória foi reconhecida, por maioria, nesta Terceira Seção 
(REsp 1.568.445/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Ribeiro 
Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). No caso, porém, há de se 
fazer uma distinção ou um distinguishing entre o precedente citado e a situação em análise cuja 
controvérsia é a alegação, pela empresa que descumpriu a ordem judicial, da impossibilidade 
técnica de obedecer à determinação do Juízo, haja vista o emprego da criptografia de ponta a 
ponta. Criptografia de ponta a ponta é a proteção dos dados nas duas extremidades do processo, 
tanto no polo do remetente quanto no outro polo do destinatário. Nela, há "dois tipos de chaves 
são usados para cada ponta da comunicação, uma chave pública e uma chave privada. As chaves 
públicas estão disponíveis para as ambas as partes e para qualquer outra pessoa, na verdade, 
porque todos compartilham suas chaves públicas antes da comunicação. Cada pessoa possui um 
par de chaves, que são complementares. [...] O conteúdo só poderá ser descriptografado usando 
essa chave pública (...) junto à chave privada (...). Essa chave privada é o único elemento que 
torna impossível para qualquer outro agente descriptografar a mensagem, já que ela não precisa 
ser compartilhada". Ao buscar mecanismos de proteção à liberdade de expressão e comunicação 
privada, por meio da criptografia de ponta a ponta, as empresas estão protegendo direito 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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fundamental, reconhecido expressamente na Carta Magna. Convém ressaltar que o Ministro 
Edson Fachin, na ADPF 403, e a Ministra Rosa Weber, na ADI 5527, chegam à mesma 
conclusão: o ordenamento jurídico brasileiro não autoriza, em detrimento da proteção gerada 
pela criptografia de ponta a ponta, em benefício da liberdade de expressão e do direito à 
intimidade, sejam os desenvolvedores da tecnologia multados por descumprirem ordem judicial 
incompatível com encriptação. Assim, em ponderação de valores os benefícios advindos da 
criptografia de ponta a ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de se coletar 
os dados das conversas dos usuários da tecnologia. RMS 60.531-RO, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 223, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.7 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1.577/1997. Tema Repetitivo nº 126/STJ. 

Revisão Súmula 408/STJ. Cancelamento. Tese repetitiva revisada: A tese firmada no Tema 
Repetitivo n. 126/STJ passa a ter o seguinte teor: "O índice de juros compensatórios na 
desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à vigência da MP 
1577/97.". Súmula cancelada: A Súmula 408/STJ, com igual redação da tese 126/STJ original, 
resta cancelada. Trata-se de proposta de revisão de tese repetitiva e enunciado de súmula sobre 
juros compensatórios em ações expropriatórias. Verificado o julgamento de mérito pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADI 2332, foi proposta a afetação da matéria, a fim de se evitar contradições 
sistêmicas no ordenamento, que foi acolhida pela Primeira Seção do STJ. A tese firmada 
originalmente no Tema Repetitivo n. 126 e na Súmula 408/STJ tem igual redação: "Nas ações de 
desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 
11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao 
ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal". Aqui, efetivamente, verifica-se 
que a Corte avançou sobre o que não lhe competia na medida em que, sob a compreensão atual 
deste Tribunal, tal feito nem sequer comportaria conhecimento, ante a ausência, nos precedentes 
que lhe deram origem, de indicação do dispositivo de lei federal submetido a interpretação 
divergente entre tribunais. O contexto é revelador das consequências: admitiu-se nesta Corte 
(como era permitido pela jurisprudência à época) recurso que cuidava de matéria efetivamente 
constitucional, porquanto ausente dispositivo infraconstitucional com comando normativo apto 
a sustentar a tese da recorrente. Apenas havia a divergência, plausivelmente decorrente da 
alteração normativa oriunda, primeiro, da MP e,depois, da cautelar deferida na ADI 2332/DF. 
Note-se que, antes da MP, os juros de 12% emergiram de construção jurisprudencial, com 
histórico iniciado em 1963, em alusão às normas do Código Civil de então (Súmula 164/STF); 
em 1984, consolidou-se o dobro do parâmetro, à luz da Lei de Usura e da crise inflacionária da 
época (Súmula 618/STF). Pode o STJ afirmar que os juros incidem aos fatos conforme a norma 
então vigente, embora o Supremo tenha dito que a norma é inconstitucional ab initio? Poderia o 
STJ ter dito o que fosse sobre, a rigor, a modulação de efeitos da cautelar, restringindo-a tão 
somente aos fatos havidos após sua publicação ou, de outro modo, expandindo-a para momento 
anterior? Qual a interpretação adequada do efeito ex nunc da decisão cautelar do Supremo: incidir 
sobre todos os feitos pendentes ou o marco temporal a se adotar seria a imissão de posse? É essa 
interpretação de ordem constitucional ou legal? É desta Corte a competência para definir se o 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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julgado de mérito do STF aplica-se, agora, imediatamente aos casos transitados, mas ainda sem 
expedição de precatório? Entende-se que o art. 11 da Lei da ADI (Lei n. 9.868/1999) apenas 
aduz um efeito da decisão. Entretanto, o referido normativo se dirige à Corte Suprema, 
autorizando-a a exercer tal poder e dispondo sobre suas consequências. Não parece adequado 
que o STJ se imiscua na interpretação do decidido pelo Supremo a ponto de conferir ou afastar, 
indiretamente, efeito modulado às emanações jurisdicionais daquela Corte. Ainda que a pretexto 
de análise da Lei da ADI, cumpre à Corte Suprema dispor sobre seus julgados e às demais 
instâncias observá-los, existindo ampla previsão de medidas para suprimir disparidades: 
reclamação, ação rescisória, embargos à execução, além do próprio extraordinário. Descabe ao 
STJ dispor sobre a matéria com a extensão decidida nos repetitivos em comento, ainda mais de 
forma condicionada à decisão cautelar do Supremo. O problema foi agravado com a redação das 
teses alcançada pela unidade administrativa, como apontado, e pela Súmula 408/STJ. Esta Corte 
quis resolver a lacuna da forma como dispunha, sem se submeter a eventual postergação de sua 
solução pelo Supremo, de modo a não deixar a sociedade insegura e o jurisdicionado sem tutela, 
acumulando recursos especiais inconclusos ou motivados pelo provimento do Tribunal 
Constitucional. Entretanto, a dinâmica que se seguiu denota a frustração ao menos parcial desse 
objetivo, em particular pela somatória do resultado de mérito da ADI com a possibilidade de 
rescisória da coisa julgada inconstitucional com termo inicial no julgamento concentrado (art. 
525, §15, do CPC/2015). Com isso, propõe-se revisar a tese firmada no Tema Repetitivo n. 
126/STJ para passar a ter o seguinte teor: "O índice de juros compensatórios na desapropriação 
direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à vigência da MP 1577/97". No que se refere 
à Súmula 408/STJ, verifica-se que, à época do julgado, buscava esta Corte sistematizar em 
enunciados sumulares a compreensão vinculante extraída de recursos repetitivos. Atualmente, ao 
constar expressamente as teses nos acórdãos, por força legal (CPC/2015, arts. 979, 984, 1.037 e 
1.038) e regimental (RISTJ, art. 104-A), dispensa-se a providência que, de resto, presta-se apenas 
a aumentar a complexidade normativa, sem efeitos práticos ante o caráter vinculante dos próprios 
precedentes qualificados. Os julgados repetitivos, como sabido, visam a simplificar a prestação 
jurisdicional, pretensão normativa prejudicada pela despicienda convivência das teses e súmulas 
sobre uma mesma questão. Assim, o referido enunciado resta cancelado. PET nº 12.334-DF, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.8 Desapropriação. Juros Compensatórios. MP nº 1901-30/1999. Imóveis improdutivos. 

Tema Repetitivo nº 280/STJ. Revisão de tese. Propriedade impassível de qualquer 
espécie de exploração econômica. Tema repetitivo nº 281/STJ. Revisão de tese. Perda da 
renda. Prova pelo expropriado. MP nº 2027/2000. Índice de produtividade zero. Tema 
repetitivo nº 282/STJ. Revisão de tese. Tema repetitivo nº 283/STJ. Cancelamento. I) 
Tese revisada no Tema Repetitivo n. 280/STJ: "Até 26/9/1999, data anterior à edição da MP n. 
1901-30/1999, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos". 
II)Tese revisada no Tema Repetitivo n. 281/STJ: "Mesmo antes da MP n. 1901-30/1999, são 
indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie 
de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas". III) 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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Tese revisada no Tema Repetitivo n. 282/STJ: "i) A partir de 27/9/1999, data de edição da MP 
n. 1901-30/1999, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de 
juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei n. 3365/1941); e ii) Desde 5/5/2000, data 
de edição da MP 2027-38/2000, veda-se a incidência dos juros compensatórios em imóveis com 
índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei n. 3365/1941)". IV) Cancelamento 
do Tema Repetitivo n. 283/STJ. PET nº 12.334-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 
684, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.9 Desapropriação. Juros compensatórios. Percentual. Momento de incidência. Nova tese 

repetitiva afirmada: Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua 
incidência. À luz dos recursos especiais ainda hoje providos no STJ sobre o ponto, resta polêmica 
nos tribunais ordinários quanto ao marco fático a que se refere a tese da regência temporal dos 
juros, se a data de imissão na posse ou o momento de sua incidência. Embora tenha constado no 
repetitivo claramente tratar-se da segunda hipótese, houve certa falta de clareza na redação 
administrativa da tese. A ementa, entretanto, é, como a jurisprudência deste Colegiado, 
inequívoca, de modo que se propõe a edição de nova tese retratando-as adequadamente. Na 
verdade, a rigor, essa é a ratio que subjazia à Tese 283, muito embora a unidade administrativa 
não a tenha captado, preferindo dispor como vinculante as consequências condicionais e 
casuísticas da regra jurídica emanada do acórdão. Assim, evidencia-se a interpretação constante 
dos repetitivos no sentido de que o fato regido pelo tempo da norma não é a imissão de posse, 
mas sim a incidência dos juros. PET nº 12.344-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.10 Desapropriação. ADI nº 2332/DF. Medida cautelar ou julgamento de mérito. Eficácia. 

Revisão em recurso especial. Impossibilidade. Nova tese repetitiva afirmada: As Súmulas n. 
12, 70 e 102 (As Súmulas 12/STJ: "Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e 
moratórios", 70/STJ: "Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se 
desde o trânsito em julgado da sentença" e 102/STJ: "A incidência dos juros moratórios sobre 
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei") somente se 
aplicam às situações ocorridas até 12/01/2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.Trata-se 
de proposta de revisão das teses repetitivas e enunciados de súmula sobre juros compensatórios 
e juros moratórios em ações expropriatórias. Verificado o julgamento de mérito pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADI 2332, foi proposta a afetação da matéria, a fim de se evitar contradições 
sistêmicas no ordenamento, que foi acolhida pela Primeira Seção. É de todos sabido a tendência 
desta Corte de manter inalterados os seus enunciados sumulares, em razão de sua eficácia 
temporal para feitos à época de sua vigência, bem como para se evitar o prejuízo a sua 
referenciação. Porém, é relevante esclarecer a comunidade jurídica também quanto a suas 
limitações temporais, de modo a que não se pretenda, como não raro ocorre, reanimar discussões 
obsoletas, firmadas sobre normas e leis há muito decaídas. No ponto, propõe-se a edição de nova 
tese, mas que a rigor em nada inova. Trata-se quase de providência administrativa. Exsurge o 
problema da época em que as teses relativas aos recursos repetitivos eram elaboradas 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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administrativamente, após o julgamento. Com o julgamento do REsp 1.118.103/SP, a unidade 
administrativa entendeu, por ocasião da sistematização dos repetitivos, resumir os efeitos 
vinculantes às Teses 210/STJ: "O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 
1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito." e 211/STJ: "Os 
juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório 
original (...), não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros 
compensatórios."; as reticências são da redação da tese, embora não se trate de transcrição de 
qualquer elemento do voto ou acórdão. Sugere-se, portanto, que sejam mantidas inalteradas as 
súmulas, porquanto referencial válido da jurisprudência à época aplicável, mas que se edite nova 
tese fundada no julgamento do REsp 1.118.103/SP, já realizado em regime repetitivo, para 
afirmar que as Súmulas n. 12, 70 e 102 (As Súmulas 12/STJ: "Em desapropriação, são cumuláveis 
juros compensatórios e moratórios", 70/STJ: "Os juros moratórios, na desapropriação direta ou 
indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença" e 102/STJ: "A incidência dos juros 
moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado 
em lei") somente se aplicam às situações ocorridas até 12/01/2000, data anterior à vigência da 
MP 1.997-34. PET nº 12.344-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, disponível em: 
STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
2.11 Repartição de receitas tributárias e desvinculação de receitas da União. Não se confunde 

nem se equipara a adoção da DRU pelo poder constituinte derivado com a instituição de imposto 
pela União no exercício da competência residual. Ao contrário do que exige o art. 154, I, da CF 
(3), para caracterização da espécie tributária em questão, a DRU não foi instituída pelo legislador 
complementar, e sim pelo Poder Constituinte derivado, que não está adstrito aos mesmos limites 
normativos e semânticos que devem ser observados pela legislação infraconstitucional. “O 
acionamento da DRU produz consequências pontuais sobre a os recursos em poder do Estado, 
possibilitando a sua livre utilização. Todavia, não altera o título sob o qual os recursos foram 
arrecadados, isto é, não transfigura a essência da espécie tributária que deu origem às rendas 
tributárias. Assim, o fato de parte do estoque de recursos arrecadados mediante contribuições 
sociais poder ser direcionado para outras finalidades não atrai o regime impositivo dos impostos 
para essa parcela, nem determina que deva ser ela repartida segundo as normas dos arts. 157 a 
159 da CF” (4). Ademais, cabe destacar que, ao decidir acerca da desvinculação ou não de 
determinada receita, o poder constituinte derivado está adstrito ao compromisso pétreo de não 
desfigurar a essência do pacto fundamental, a contemplar, entre suas cláusulas, o federalismo, 
inclusive sob o aspecto fiscal (CF, arts. 1º, caput, e 60, § 4º, I) (5). ADPF 523/DF, Informativo 
do STF nº 1004/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1004.htm 

 
2.12 Plano de desestatização e necessidade de lei específica. É desnecessária, em regra, lei 

específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de 
desestatização. Para a desestatização é suficiente a autorização genérica prevista em lei que veicule 
programa de desestatização. A autorização legislativa genérica não corresponde a delegação 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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discricionária e arbitrária ao Chefe do Poder Executivo. Essa autorização é pautada em objetivos 
e princípios que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de 
desestatização. A atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes 
legais previstos. A retirada do Poder Público do controle acionário de uma empresa estatal, ou a 
extinção dessa empresa pelo fim da sua personalidade jurídica, é consequência de política pública 
autorizada pelo Congresso Nacional, em previsão legal pela qual se cria o Programa de 
Desestatização, objetivando a redução da presença do Estado na economia e fixando-se, 
objetivamente, os parâmetros a serem seguidos para a efetivação de eventual desestatização pelo 
Poder Executivo. No entanto, com relação às empresas estatais cuja lei instituidora tenha 
previsto, expressamente, a necessidade de lei específica para sua extinção ou privatização, é 
necessário que o administrador público observe a norma legal. Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta para declarar a 
constitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 6º, I, § 1º, da Lei 9.491/1997 (1). ADI 6241/DF, 
Informativo do STF nº 1004/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1004.htm 

 
2.13 Direito ao esquecimento. “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao 

esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a 
divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de 
comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da 
liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros 
constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da 
personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 
ídos de interesse público relevante. A previsão ou aplicação de um “direito ao esquecimento” 
afrontaria a liberdade de expressão”. O “direito ao esquecimento” caracteriza restrição excessiva 
e peremptória às liberdades de expressão e de manifestação de pensamento e ao direito que todo 
cidadão tem de se manter informado a respeito de fatos relevantes da história social, bem como 
equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, maior peso aos direitos à imagem e à vida 
privada, em detrimento da liberdade de expressão, compreensão que não se compatibiliza com a 
ideia de unidade da Constituição. O ordenamento jurídico brasileiro está repleto de previsões 
constitucionais e legais voltadas à proteção da personalidade, com repertório jurídico suficiente 
a que esta norma fundamental se efetive em consagração à dignidade humana. Em todas essas 
situações legalmente definidas, é cabível a restrição, em alguma medida, à liberdade de expressão, 
sempre que afetados outros direitos fundamentais, mas não como decorrência de um pretenso e 
prévio direito de ver dissociados fatos ou dados por alegada descontextualização das informações 
em que inseridos, por força da passagem do tempo. A existência de um comando jurídico que 
eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente 
obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisaria estar prevista, de modo 
pontual, em lei. Ademais, a ordem constitucional ampara a honra, a privacidade e os direitos da 
personalidade, bem como, oferece, pela via da responsabilização, proteção contra informações 
inverídicas, ilicitamente obtidas ou decorrentes do abuso no exercício da liberdade de expressão, 
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com reflexos no âmbito penal e cível. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar 
o Tema 786 da repercussão geral, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e 
indeferiu o pedido de reparação de danos formulado contra a recorrida. Vencidos, parcialmente, 
os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar Mendes. RE 1010606/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1005, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
2.14 COVID-19: Republicação de veto e lei já publicada. Não se admite “novo veto” em lei já 

promulgada e publicada. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela 
aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, 
sendo incabível eventual retratação. A Constituição Federal (CF) dedicou razoável atenção ao 
modo pelo qual se desenvolvem as relações entre Poder Legislativo e Poder Executivo quando 
da passagem da etapa da deliberação legislativa para a etapa da deliberação executiva. O art. 66 
da CF (1) enuncia modalidades de sanção e veto, demarca elementos e formalidades essenciais, 
assinala prazos e estatui consequências jurídicas na hipótese de seu descumprimento. Além disso, 
o Presidente da República, ao exercer a prerrogativa do veto parcial, encaminha a parte não vetada 
à promulgação, de modo que o projeto se transforma em lei. Já a parte vetada, por seu turno, 
segue para o Congresso Nacional, que deliberará, em sessão conjunta, pela manutenção ou 
derrubada do veto (CF, art. 57, § 3º, IV) (2). Destaca-se, ainda, que o impasse instalado nas 
presentes arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) se refere ao principal 
diploma com normas gerais para o combate à pandemia da Covid-19, matéria da mais absoluta 
relevância constitucional. Com base nesses fundamentos, o Plenário conheceu parcialmente das 
ações e, na parte conhecida, julgou procedentes os pedidos em relação aos “novos vetos” trazidos 
na “republicação” veiculada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2020, a fim de que seja 
restabelecida a plena vigência normativa do § 5º do art. 3º-B e do art. 3º-F da Lei 13.979/2020, 
na redação conferida pela Lei 14.019/2020. ADPF 714/DF, Informativo de Jurisprudência do 
STF nº 1005, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Receita corrente líquida. 
Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento. Os 
repasses da União aos entes subnacionais a título de auxílio ou apoio financeiro, para os fins 
previstos na MP 938/2020, convertida na Lei 14.041/2020, no art. 5º da LC 173/2020 (repasses 
federais para enfrentamento da pandemia da Covid-19), e em outras hipóteses congêneres, a 
exemplo da Lei 14.017/2020, constituem: a) despesas próprias da União e não repartição 
constitucional ou legal de tributos e outros ingressos que integrem a receita corrente bruta federal, 
devendo o Ministério da Economia, a partir do 2º bimestre de 2020, se abster de considerar tais 
despesas no rol de deduções para fins de cálculo da receita corrente líquida; b) obrigação 
incondicional da União para concretizar os objetivos da EC 106/2020, mantida a natureza federal 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4623869&numeroProcesso=833248&classeProcesso=ARE&numeroTema=786
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14041.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc106.htm
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da transferência obrigatória, que se sujeita à fiscalização e ao controle dos órgãos federais, 
incluindo o TCU, aplicando-se, subsidiariamente, para os repasses vinculados ou destinados a 
ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos de controle presente no art. 
27 da LC 141/2012, consoante a tese constante da decisão do STF no MS 33.079. Acórdão nº 
4047/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 
 

3.2 Finanças Públicas. Receita Pública. Receita Corrente Líquida. Transferências 
constitucionais e legais. Entendimento. Para fins de definição da receita corrente líquida (art. 
2º, inciso IV, alínea a, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal), o teor do item 9.2.1.1 
do Acórdão 476/2003-TCU-Plenário deve se restringir aos valores transferidos ou repassados 
pela União a estados, ao Distrito Federal e a municípios decorrentes da repartição de receita 
corrente originária do produto da efetiva arrecadação de tributos federais ou de outros ingressos 
públicos, repartição essa resultante de determinação constitucional ou legal que estabeleça a 
distribuição de cota ou percentual incidente sobre a respectiva receita corrente. Acórdão nº 
4074/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 
 

3.3 Finanças Públicas. Responsabilidade fiscal. Operação de crédito. Título da dívida 
pública. Emissão. Banco público. É irregular a emissão direta de títulos da dívida pública em 
favor das instituições financeiras federais, ressalvadas as destinadas ao Banco Central do Brasil e 
as demais situações expressamente previstas em lei. Acórdão nº 56/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 341, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

3.4 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Calamidade Pública. Reconhecimento. 
Decreto legislativo municipal. Formalidades. Art. 65, caput, Lei Complementar nº 
101/2000. Lei Complementar nº 173/2020. Decretação. Congresso Nacional. Assembleia 
Legislativa. O TCE/SC respondeu consulta relativa a interpretação do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que dispõe acerca da dispensa do 
cumprimento de determinadas medidas de responsabilidade fiscal diante da ocorrência de 
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 
Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, com a criação do Prejulgado 
2256. Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito do Município de São Bento do Sul, por meio 
da qual formula os seguintes questionamentos: a) O reconhecimento de calamidade pública pela 
ALESC, por meio do Decreto Legislativo nº 18.332/2020, automaticamente valida o Decreto 
Municipal? b) O Poder Executivo do Município de São Bento do Sul deve encaminhar o Decreto 
nº 1.771/2020 para reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de SC ou para a Câmara 
de Vereadores? Inicialmente, o Relator destacou que o Congresso Nacional, mediante o Decreto 
Legislativo n. 6/2020, [...] reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública nos seguintes 
termos: “Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.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/lcp/lcp101.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A476%2520ANOACORDAO%253A2003%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2256
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2256
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nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas doatingimento dos resultados fiscais 
previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de 
que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020". 
Também mencionou as recentes alterações promovidas na Lei de Responsabilidade Fiscal pela 
Lei Complementar n. 173/2020, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o “Programa Federativo 
de enfrentamento ao coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e, entre outras medidas, acrescentou 
os §§ 1º a 3º ao art. 65 da LRF. Observou que “a incidência do disposto no art. 65 da LRF 
pressupõe a decretação, pelo Poder Legislativo, do estado de calamidade pública ali previsto. No 
que diz respeito à situação de calamidade pública de amplitude estadual ou municipal, 
reconhecida pelas Assembleias Legislativas, permanece a aplicabilidade do tratamento especial 
previsto no caput e incisos I e II do art. 65. Porém, com as alterações promovidas pela LC n. 
173/2020, o citado dispositivo passou a contemplar hipótese na qual haverá a dispensa da 
observância de um maior número de encargos legais, decorrente da decretação de calamidade 
pública pelo Congresso Nacional, com abrangência sobre uma parte ou a integralidade do 
território nacional, não mais limitada à União, consoante os termos do respectivo decreto". 
Quanto à aplicabilidade do regime previsto nos incisos I e II do art. 65 da LRF, o Relator 
entendeu "que o reconhecimento da ocorrência de calamidade pública pela Assembleia 
Legislativa do Estado, mediante o Decreto Legislativo n. 18.332/2020, possui efeito sobre todo 
território estadual, dispensando a edição de decreto nomesmo sentido pelos municípios 
abrangidos". Nesse aspecto, ressaltou que o teor do caput do art. 65 da LRF remete ao 
reconhecimento da ocorrência de calamidade públicapelas Assembleias Legislativas, na hipótese 
dos Estados e Municípios, atribuindo aos decretos provenientes das casas legislativas estaduais a 
competência para abarcar a todos municípios. Desse modo, o Relator considerou que, devido ao 
decreto legislativo estadual que declarou “estado de calamidade pública em Santa Catarina”, não 
há razão para não reconhecer que os seus efeitos se estendem sobre a totalidade dos municípios 
afetados pela situação calamitosa, de caráter generalizado. Para o Relator, "torna-se desnecessária 
a remessa à Assembleia Legislativa do Estado de eventuais decretos municipais que não 
extrapolem o conteúdo e os limites territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo 
estadual, devendo ser solicitado à ALESC o reconhecimento de calamidade pública nos demais 
casos. E, no tocante à eventual necessidade de envio à Câmara Municipal, deve ser observado o 
que dispõe a Lei Orgânica do município". Ainda observou sobre a proximidade do término da 
validade do Decreto Legislativo estadual, fixada em 31.12.2020: "entre os possíveis cenários 
vislumbrados pelo Parquet de Contas, merece especial atenção a hipótese na qual ocorra o 
simples término da vigência, sem prorrogação do prazo inicialmente estabelecido. Em tal 
situação, o eventual reconhecimento da calamidade pública será relegado ao âmbito municipal, 
com a consequente necessidade de apreciação pela Assembleia Legislativa para os fins do art. 65, 
caput, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal". Por fim, extrai-se da ementa do voto do 
Relator os seguintes entendimentos: "CONSULTA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
RECONHECIMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECRETO LEGISLATIVO 
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MUNICIPAL. FORMALIDADES A SEREM ATENDIDAS PARA EFEITO DO ART. 65, 
CAPUT, INCISOS I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. ALTERAÇÕES 
PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. DECRETAÇÃO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA PELO CONGRESSO NACIONAL E ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO. ABRANGÊNCIA. A Lei de Responsabilidade Fiscal, (LRF) a 
partir de alterações nela introduzidas pela Lei Complementar n. 173/2020, autorizou a 
flexibilização de algumas regras relacionadas ao controle das contas públicas, diante de situações 
excepcionais, sendo a nova disciplina motivada, principalmente, pelo contexto relacionado aos 
efeitos e às medidas para contenção dapandemia ocasionada pelo COVID-19. Na ocorrência de 
calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, aplicam-se as normas excepcionais 
previstas no caput e nos parágrafos do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2020 às unidades da 
federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido e enquanto perdurar o 
referido estado de calamidade, observados os termos estabelecidos no respectivo decreto 
legislativo, conforme art. 65, §§ 1º e 2º, I, "a", da Lei de ResponsabilidadeFiscal. Da mesma forma, 
exclusivamente para fins do disposto no caput, incisos I e II, do art. 65 da Lei Complementar n. 
101/2000, o reconhecimento de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, por meio do Decreto Legislativo n. 18.332/2020, abrange todo o território 
estadual e dispensa a edição de decreto no mesmo sentido pelos municípios abrangidos. Para este 
contexto, relacionado à aplicação do citado dispositivo da LRF, é desnecessária a remessa à 
Assembleia Legislativa do Estado – ALESC de eventuais decretos municipais editados e que não 
extrapolem os limites territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo estadual, 
devendo ser solicitado à ALESC o reconhecimento de calamidade pública nos demais casos. 
Quanto à eventual necessidade de envio à Câmara Municipal, deve ser observado o que dispõe a 
Lei Orgânica do município". @CON-20/00500280, Informativo de Jurisprudência de TCESC 
nº 80, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 
 

3.5 Reforma. Reversão ao serviço ativo. Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Análise 
Simplificada. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito.   O Tribunal poderá 
considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de reforma cujos efeitos financeiros 
tiverem se exaurido antes de sua apreciação pelo Tribunal, pelo advento do termo final das 
condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, e determinar a extinção do processo 
sem resolução do mérito, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução n.º 18.990/2018. Acórdão 
nº 60.803/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

4.      Direito Previdenciário 

4.1 Preexistência de casamento ou união estável e reconhecimento de novo vínculo. A 
preexistência de casamento ou união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do 
artigo 1.723,§ 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000500280
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e 
da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Em que pese ao fato de o 
art. 226, § 3º, da Constituição Federal (CF) (3) ter afastado o preconceito e a discriminação à 
união estável, que não mais faziam sentido frente à evolução da mentalidade social, constata-se 
que, em determinadas situações, a união não pode ser considerada estável, mas, sim, concubinato, 
quando houver causas impeditivas ao casamento, previstas no art. 1.521 do Código Civil (CC) 
(4). O Direito brasileiro, à semelhança de outros sistemas jurídicos ocidentais, adota o princípio 
da monogamia, segundo o qual uma mesma pessoa não pode contrair e manter simultaneamente 
dois ou mais vínculos matrimoniais, sob pena de se configurar a bigamia, tipificada inclusive 
como crime previsto no art. 235 do Código Penal (CP) (5). Por esse motivo, a existência de uma 
declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma 
outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, 
independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. Com esses 
fundamentos, o Plenário, por maioria, apreciando o Tema 529 da repercussão geral, negou 
provimento ao recurso extraordinário. RE1045273/SE, Informativo do STF nº 1003/2021, 
disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 
4.2 Ato de Inativação. Benefício concedido antes do advento do Acórdão nº 3.555/18 – Pleno. 

Efeito Ex-Tunc. Registro. Embora os efeitos das decisões deste Tribunal tenham sido 
suspensos por meio da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, tal fato em nada 
interfere no deslinde da questão discutida nestes autos. Isto porque constitui objeto do mandado 
de segurança justamente impedir que se negue o registro aos atos de aposentadoria embasados 
na lei municipal ou, alternativamente, “a adequação da modulação de efeitos, para que passe a ser 
contado do trânsito em julgado da decisão administrativa do Tribunal de Contas do Paraná, a fim 
de afastar prejuízos aos direitos dos servidores envolvidos”. Verifica-se que o ato de inativação 
aqui discutido foi emitido em 15/07/2015, publicado em 29/07/2015, isto é, antes da data fixada 
pelo Acórdão n° 3267/19 – Pleno como início da modulação dos efeitos da decisão proferida no 
Incidente de Inconstitucionalidade, isto é, 29/11/2018. Desta forma, concedendo-se ou não a 
segurança, a decisão não irá interferir no registro dos atos de inativação anteriores a 29/11/2018, 
como é o caso. Processo nº 706729\15 – Acórdão nº 3612/20 – Primeira Câmara – Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 92, disponível em: Boletim de Jurisprudência TCE/PR - Nº 92 / 
2020 - Portal TCE-PR 

 
4.3 Operações de Crédito Pessoal. Descontos das parcelas em conta corrente na qual 

recebido benefício de prestação continuada de assistência social ao idoso – BPC. Pedido 
de limitação dos descontos. Acolhimento. Verba destinada essencialmente à 
sobrevivência do idoso. Princípio da dignidade da pessoa humana. É possível a limitação 
dos descontos em conta bancária de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, de 
modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício destinado à satisfação do mínimo 
existencial. Discute-se, na espécie, a limitação de descontos de prestações de mútuo em conta 
bancária na qual é depositado, em favor do recorrido, o Benefício de Prestação Continuada de 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=529+++++++&numeroTemaFinal=529+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/12/pdf/00352960.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-de-jurisprudencia-tce-pr-n%C2%BA-92-2020/333661/area/242
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Assistência Social ao Idoso - BPC. Este benefício, de matriz constitucional, cuida de mecanismo 
de proteção social que visa garantir ao idoso o mínimo indispensável à sua subsistência, não 
provida por sua família, mediante a concessão de uma renda mensal equivalente a 1 (um) salário 
mínimo. No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.742/1993 (Lei da Assistência Social - LOAS), a 
par de corroborar que a assistência social é política estatal que provê os mínimos sociais, 
estabelece que faz jus ao BPC o idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais cuja família tenha 
renda mensal per capita igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Assim, à toda 
evidência, o BPC, longe de constituir "remuneração" ou "verba salarial" - do que tratou o 
precedente firmado no REsp 1.555.722/SP - consiste em renda transferida pelo Estado ao idoso, 
de modo a ofertar-lhe, em um primeiro momento, condições de sobrevivência em enfrentamento 
à miséria, e para além disto, "também propiciar condições mínimas de sobrevivência com 
dignidade". Nesse diapasão, constata-se que, em razão da natureza e finalidade do BPC, a margem 
de disponibilidade, do beneficiário, sobre o valor do benefício é consideravelmente reduzida se 
comparada à liberdade do trabalhador no uso de seu salário, proventos e outras rendas. O valor 
recebido a título de benefício assistencial, deveras, é voltado precipuamente à satisfação de 
necessidades básicas vitais do indivíduo, com vistas à sua sobrevivência. Diferentemente, em se 
tratando de verba de natureza salarial, é possível cogitar de uma maior margem financeira do 
indivíduo para custear suas despesas em geral, como educação, lazer, vestuário, transporte, etc, 
aí incluído o pagamento de credores. Convém ressaltar, sequer há autorização legal para desconto 
de prestações de empréstimos e cartão de crédito diretamente no BPC, concedido pela União 
Federal e pago por meio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pois a Lei n. 
10.820/2003, que regula a consignação em folha de pagamento de parcelas de empréstimos e 
cartão de crédito, ao dispor sobre os descontos nos benefícios pagos pelo INSS, remete, tão 
somente, aos benefícios de aposentadoria e pensão, ou seja, aqueles relacionados à Previdência 
Social, não abrangendo, assim, benefícios assistenciais. Essa limitação dos descontos, na espécie, 
não decorre de analogia com a hipótese de consignação em folha de pagamento, mas com a 
necessária ponderação entre o princípio da autonomia da vontade privada e o princípio da 
dignidade da pessoa humana, de modo a não privar o devedor de grande parcela do benefício 
que, já de início, era integralmente destinado à satisfação do mínimo existencial. Nesse contexto, 
diante desse específico quadro normativo, cabe realizar a distinção (distinguishing) entre o 
entendimento firmado no REsp 1.555.722/SP e a hipótese concreta dos autos, para o fim de 
acolher o pedido de limitação dos descontos ao percentual de 30% do valor recebido a título de 
Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social ao Idoso – BPC. REsp. 1.834.231-MG, 
Informativo do Jurisprudência do STJ nº 684, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
4.4 Verbas remuneratórias. Reconhecimento pela Justiça Trabalhista. Inclusão nos cálculos 

dos proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Ausência de 
prévio custeio. Modulação dos efeitos da decisão. Recálculo do benefício em ações já 
ajuizadas. Possibilidade. Ampliação da tese firmada no Tema Repetitivo 955/STJ. Tema 
1021.  I) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia 
formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 66 de 87 

 

condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade 
fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas 
remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria. II) Os eventuais prejuízos causados ao 
participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato 
ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a 
empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. III) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, 
§ 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento 
do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou 
assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas 
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que 
as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das contribuições a serem 
recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à 
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo 
participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. IV) Nas reclamações 
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e 
sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores 
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de 
reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de 
previdência complementar. REsp nº 1.740.397-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 
4.5 Representação. Aposentadoria por Invalidez. Retorno à ativa em cargo público distinto. 

Acumulação indevida de proventos. Não cabimento da decadência. Administração 
Pública pode rever seus atos a qualquer momento quando se tratar de aposentadoria por 
invalidez. Benefícios sob condição. Má-fé da beneficiária não pode ser presumida. 
Necessidade de comprovação. Impossibilidade de devolução de valores recebidos 
indevidamente. Procedência parcial. 1. a aposentadoria por invalidez é um benefício sob 
condição, dado que, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, permite-se a revisão 
e a reversão diante da constatação de insubsistência dos motivos determinantes do afastamento 
definitivo, desde que não tenha sido atingida a idade para fins de aposentadoria compulsória, já 
que essa constitui limite máximo para a permanência no serviço público; 2. mesmo diante da 
ausência de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais expressos acerca da necessidade 
de cancelamento da aposentadoria por invalidez à época, o acúmulo era considerado vedado por 
força do princípio da moralidade e probidade administrativa, os quais embora não expressos no 
texto da Carta Magna anterior, já norteavam a atividade administrativa, revelando-se necessária a 
extinção do benefício; 3. para determinar a devolução dos proventos recebidos, é necessário 
verificar se a interessada agiu deliberadamente para ocultar o exercício de nova atividade laboral, 
com o intuito de impedir o cancelamento do benefício por invalidez, sendo caracterizada a má-
fé ou fraude por parte da beneficiária, pois estas não podem ser meramente presumidas. Acórdão 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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nº 60.656/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.6 Ato sujeito a registro. Pensão. Longo decurso de tramitação dos autos. Diligência 

pretérita. Manutenção da base de cálculo da pensão. Segurança jurídica. Justa 
expectativa. Tema 455 do STF. Recurso Extraordinário nº 636.553. 1. O longo decurso de 
tempo associado à clara sinalização de concordância com as demais parcelas que compunham o 
ato faz predominar, na situação concreta, a prevalência de mandamentos tais como a segurança 
jurídica, a boa-fé e a justa expectativa, sob pena de despir-se o sistema jurídico da estabilidade 
das relações que lhe são inatas. 2. A situação sob análise se amolda a tese firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal - STF nos autos do Recurso Extraordinário n°636.553, de Relatoria do Ministro 
Gilmar Mendes, tema 445, em que a Suprema Corte asseverou o seguinte: "Em atenção aos 
princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao 
prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 3. 
Deferimento do registro. Acórdão nº 60.677/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 
9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.7 Consulta. Convênio de adesão do Estado do Pará com entidade gestora de previdência 

complementar. Entidade aberta de previdência complementar. Hipótese pendente de 
regulamentação. Entidade fechada de previdência complementar. Necessidade de 
processo seletivo. Modalidade aplicável. Chamamento público. Lei nº 13.019/2014. 
Regime jurídico aplicado às parcerias da administração pública com organizações da 
sociedade civil. 1. As emendas à Constituição Federal e à Estadual autorizam a adesão a planos 
de benefícios já existentes com entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, sem 
necessidade de criação de entidade no âmbito da administração indireta. A adesão a planos com 
entidades abertas de previdência complementar, contudo, somente será possível após edição de 
lei complementar que discipline a matéria. 2. A realização de convênios de adesão com entidades 
fechadas de previdência complementar exige prévio processo seletivo, na modalidade 
chamamento público, nos termos da Lei nº 13.019/2014, por meio de convênio de adesão, com 
base na LC nº 109/2001 e LC Estadual nº 129/2020. 3. O edital de chamamento público deverá 
prever critérios técnicos e de preço, para escolha da melhor proposta para gerir a previdência 
complementar do Estado. Resolução nº 19.190/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 
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4.8 Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria, Reforma ou Pensão. 
Prazo de cinco anos para julgamento da legalidade. Segurança jurídica e confiança 
legítima. Prazo ultrapassado. Exame prejudicado. Registro deferido. 1. O Supremo 
Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário n. 636.553, julgado em 19/02/2020, 
aprovou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 445: “Os Tribunais de Contas estão 
sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, 
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”. 2. Ultrapassado o prazo 
de 5 (cinco) anos, desde a protocolização dos documentos referentes ao ato de reforma no 
Tribunal de Contas, resta prejudicado o exame quanto à legalidade das parcelas que compõem o 
benefício previdenciário, haja vista que as eventuais alterações ou o desfazimento do ato ficaram 
inviabilizados pelo decurso do tempo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal. 3. Registro deferido. Acórdão nº 60.766/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA 
nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.9 Aposentadoria. Entendimento do STF. Ato de Concessão Inicial de Aposentadoria, 

Reforma ou Pensão. Prazo de Cinco Anos para Julgamento da Legalidade. Segurança 
jurídica e confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame prejudicado. Registro deferido. 
1. O Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário n. 636.553, julgado em 
19/02/2020, aprovou a seguinte tese de repercussão geral relativa ao Tema 445: “Os Tribunais 
de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à 
respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança 
legítima”. 2. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, desde a protocolização dos documentos 
referentes ao ato de reforma no Tribunal de Contas, resta prejudicado o exame quanto à 
legalidade das parcelas que compõem o benefício previdenciário, haja vista que as eventuais 
alterações ou o desfazimento do ato ficaram inviabilizados pelo decurso do tempo, conforme 
entendimento firmado pelo Supremo. Acórdão nº 60.783/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.10 Ato sujeito a registro. Óbito do beneficiário. Perda do objeto. Extinção do processo sem 

resolução de mérito. Quando o benefício previdenciário tiver seus efeitos financeiros exauridos 
em decorrência do óbito do beneficiário no curso do processo de registro perante o Tribunal de 
Contas, o correspondente feito pode ser extinto sem resolução de mérito, por perda de objeto, 
nos termos do art. 4°, I, da Resolução n. 18.990/2018 c/c o art. 290 do RITCE/PA e art. 485, 
IV, do Código de Processo Civil. Acórdão nº 60.797/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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4.11 Ato sujeito a registro. Reforma. Retificação. Nova conclusão pela junta médica da 

PM/PA. Interessado julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar não 
podendo prover os meios para sua subsistência. Alteração substancial da Portaria de 
concessão inicial. Novo ato. Conformidade. A conclusão por Junta Médica da Polícia Militar 
do Estado do Pará, que importe na modificação substancial da fundamentação ou da composição 
de proventos de ato de concessão inicial de benefício previdenciário, importa na elaboração de 
novo ato, o qual deverá ser submetido à nova apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Pará. Acórdão nº 60.816/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 
4.12 Pessoal. Militares. Aplicação do entendimento firmado para os processos de pensão 

especial-militar, mediante Acórdão nº 57.374, de 20.03.2018, publicado no DOE 
28.03.2018, para os processos de reforma. Impossibilidade. Natureza jurídica diversa. 
Existência de entendimentos firmados no Acórdão no TCE nº 16.304 de 13.09.1988, ainda 
seguidos necessidade de decisão específica que enfrente este julgado. Advento de 
normas gerais editadas pela União. Princípio de Legalidade. Princípio da Separação de 
Poderes. Não recepção dos entendimentos consignados no Acórdão TCE nº 16.034, de 
13.09.1988, ainda seguidos. Necessidade de decisão específica que enfrente este julgado. 
Advento de normas gerais editadas pela União. Princípio da Legalidade. Princípio da 
Separação de Poderes. Não recepção dos entendimentos consignados no acórdão TCE 
nº 16.034 de 13.09.1988 pela Constituição Federal de 05.10.1988. Superação do Precedente. 
Segurança Jurídica. Modulação de efeitos da decisão. Regime de transição. Observância 

ao Art. 23 do Decreto-Lei nº 4.657, de 04.09.1942 – Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro – LINDB. Extensão dos efeitos prospectivos do novo 
entendimento para os processos de pensão previdenciárias militar. 
Recomendação de extensão dos efeitos prospectivos do novo entendimento ao 
IGEPREV para os processos de reserva remunerada. Recomendação ao governo 
do Estado para que no prazo concedido proceda a adequação legislativa das 
normas que estruturam a remuneração da carreira militar. Substituição do atual 
regime de pegamento de vencimentos, para o regime de pagamento por subsídio 
fixado em parcela única, conforma determinação contida no Art. 144, §9º, c/c Art. 
39, §4º, ambos, da Constituição Federal. Modelo já utilizado em outras unidades 
da Federação. Deferimento do registro. 1. Este Egrégio Tribunal, a partir de provocação 
da PGE/PA, pacificou em processo de incidente de uniformização de jurisprudência, por meio 
do Acórdão n. 57.374, de 20/03/2018, publicado no DOE em 28/03/2018, o entendimento que 
já vinha sendo seguido por esta Corte de Contas pela impossibilidade de incorporação das 
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parcelas: 1) Representação por Graduação; 2) Indenização de Tropa; 3) Gratificação de 
Localidade Especial; 4) Gratificação de Serviço Ativo; e, 5) Auxílio-Moradia, nas pensões 
especiaismilitares. 2. Inevitavelmente, a ratio decidendi deste julgado sobre as pensões especiais-
militares deveria ser estendida para os processos de reforma, já que se pautam na mesma 
legislação, a qual deixa evidente que as parcelas: 1) Representação por Graduação; 2) Indenização 
de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; 4) Gratificação de Serviço Ativo; e, 5) 
AuxílioMoradia, são vantagens de caráter não permanente, específicas do militar da ativa, 
conforme já consignou este Tribunal. 3. Ocorre que, diferentemente das pensões especiais-
militares, as quais têm natureza jurídica indenizatória, com base em entendimentos firmados no 
Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, ainda vem se permitindo que as referidas parcelas, com 
exceção do auxíliomoradia, continuem a compor a base de cálculo dos proventos em algumas 
hipóteses do benefício previdenciário de reforma, havendo a necessidade de decisão específica, a 
qual enfrente o que ainda se encontra sendo aplicado deste precedente. 4. Esses entendimentos 
firmados no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, podem ser justificados por dois motivos: 
4.1. Considerou-se que o art. 10 da Lei Estadual n. 5.022, de 05/04/1982, ao fazer remissão 
genérica ao art. 3° da Lei n° 4.802, de 01/12/1978, o qual modificou o caput e incluiu três 
parágrafos ao art. 127 da Lei Estadual n. 4.491, de 28/11/1973, tendo sido estes três parágrafos 
revogados pela Lei Estadual n. 5.001, de 10/12/1981, efetuou o fenômeno da repristinação dos 
citados parágrafos ao art. 127 da Lei Estadual n. 4.491, de 28/11/1973; e 4.2. Pelo contexto em 
que fora proferido o precedente, menos de 1 (um) mês antes da promulgação da CF/1988, em 
que preponderava o entendimento segundo o qual a última remuneração servia como parâmetro 
mínimo na composição dos proventos dos agentes públicos, sendo que, em regra, não se 
perquiria sobre a transitoriedade das vantagens ou a base de cálculo de contribuição, 
considerando que a lógica não era contributiva. 5. Todavia os entendimentos citados no Acórdão 
TCE n. 16.034, de 13/09/1988, não podem mais serem considerados como recepcionados pela 
Carta Magna de 1988, tendo em vista o advento de normas gerais editadas pela União, o princípio 
da legalidade e o princípio da separação de Poderes, conforme destrinchado abaixo: 5.1. O art. 
127 da Lei Estadual n. 4.491/1973, seja considerado com a redação dada pela Lei Estadual n. 
5.001, de 10/12/1981 ou com a redação dada pela Lei Estadual n. 4.802, de 01/12/1978, 
conforme consta no referido precedente ao defender uma repristinação feita pelo art. 10 da Lei 
Estadual n. 5.022, de 05/04/1982, encontra-se com a eficácia suspensa, tendo em vista a edição 
de norma geral pela União que tratou integralmente da matéria, conforme art. 22, inciso XXI, da 
CF/88, com a redação dada pela EC n. 109/2019, c/c art. 24-A do Decreto-Lei n. 667, de 2 de 
julho de 1969, com a redação dada pela Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019; 5.2. Ainda 
que seja desconsiderado o novo contexto advindo das alterações constitucionais e legais acima, 
não se mostra possível repristinação defendida no acórdão vergastado, visto que não houve a 
observância dos requisitos dispostos no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942 – 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, o qual exige para a restauração de 
norma jurídica já revogada que isso ocorra expressamente, não sendo suficiente a menção 
genérica a dispositivo legal já excluído do ordenamento jurídico por mera atécnica do legislador 
estadual; 5.3. Os dispositivos ainda vigentes da Lei Estadual n. 4.491, de 28/11/1973, e os 
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decretos que regulamentam as parcelas: 1) Representação por Graduação; 2) Indenização de 
Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; 4) Gratificação de Serviço Ativo, por própria 
delegação da Lei Estadual n. 5.022, de 05/04/1982, deixam evidentes que essas vantagens 
remuneratórias têm caráter não permanentes, não sendo possível a incorporação para fins 
previdenciários; e 5.4. Verifica-se no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, verdadeiro 
confronto com o princípio da separação de Poderes, previsto no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88, 
na medida em que a exegese constante no precedente claramente legislou, usurpando a 
competência dos Poderes Executivo e Legislativo Estaduais para privativamente tratarem da 
matéria. 6. Deste modo, não restam dúvidas quanto a não recepção dos entendimentos firmados 
no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, pela Carta Constitucional de 05/10/1988, devendo 
o precedente ser superado, mas com resguardo da segurança jurídica, nos termos do art. 23 do 
Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – 
LINDB, com a redação dada pela Lei n. 13.655, de 25/04/2018, de modo a evitar o esvaziamento 
remuneratório da classe castrense ao auferir os benefícios previdenciários assegurados em lei, 
conforme abaixo se dispõe: 6.1. Permanência excepcional dos entendimentos fixados no Acórdão 
TCE n. 16.034, de 13/09/1988, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta 
decisão, que não confrontem com as normas gerais previstas no Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho 
de 1969, com a redação dada pela Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e que atualmente 
ainda vêm sendo seguidos pelo IGEPREV e homologados por esta Corte de Contas, em especial 
a permissão de que nos processos de reforma concedidos pela entidade previdenciária neste 
período, nas hipóteses listadas no precedente que admitem a integralidade com o serviço ativo, a 
continuidade de incorporação das seguintes parcelas não permanentes: 1) Indenização de 
Representação; 2) Indenização de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) 
Gratificação de Serviço Ativo; 6.2. Extensão do entendimento que permite a continuidade de 
incorporação das seguintes parcelas não permanentes: 1) Indenização de Representação; 2) 
Indenização de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) Gratificação de Serviço Ativo, 
para os processos de pensão previdenciária militar concedidas pela entidade previdenciária no 
prazo de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta decisão, dado que este benefício tem 
caráter previdenciário e toma como parâmetro geral o benefício de reforma, conforme deixa 
evidente o art. 24-B do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei 
n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019; 6.3. Recomendação ao IGEPREV que mantenha a 
incorporação das parcelas não permanentes: 1) Indenização de Representação; 2) Indenização de 
Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) Gratificação de Serviço Ativo, na base de 
cálculo dos proventos das reservas remuneradas concedidas no prazo de até 2 (dois) anos, a 
contar da publicação desta decisão, tendo em vista que se tratam de benefícios com caráter 
previdenciário e que, como regra geral, antecedem os atos de reforma, tendo a mesma 
composição remuneratória; e 6.4. Recomendação ao Chefe do Poder Executivo Estadual que, no 
prazo de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta decisão, proceda a adequação legislativa 
das normas que estruturam a remuneração dos militares do Estado, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, de modo a fazer a transformação do atual regime de pagamento por vencimentos, 
que compreende o soldo, os adicionais e as gratificações, para o regime de pagamento por 
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subsídio fixado em parcela única, nos termos do que determina o art. 144, §9º, c/c art. 39, §4º, 
ambos, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo já adotado em outras Unidades da 
Federação para a classe militar, tais como: Amapá, Ceará, Espírito-Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. 7. Portanto, adota-se de maneira 
excepcional uma interpretação extensiva da integralidade para os benefícios previdenciários dos 
Militares do Estado, conforme constava no Acórdão TCE n. 16.034, de 13/09/1988, para 
abranger os ganhos incorporáveis e as parcelas transitórias: 1) Indenização de Representação; 2) 
Indenização de Tropa; 3) Gratificação de Localidade Especial; e, 4) Gratificação de Serviço Ativo, 
no período da modulação de até 2 (dois) anos, a contar da publicação desta decisão, possibilitando 
prazo para a adequação legislativa, brindando-se o princípio da juridicidade, de modo a fortalecer 
o Estado Democrático de Direito. Acórdão nº 60.794/20, Informativo de Jurisprudência do 
TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.13 Pensão previdenciária-militar. Entendimento do STF. Ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. Prazo de cinco anos para julgamento da 
legalidade. Segurança jurídica e confiança legítima. Prazo ultrapassado. Exame 
de prejudicado. Registro deferido. 1. O Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário n. 636.553, julgado em 19/02/2020, aprovou a seguinte tese de repercussão geral 
relativa ao Tema 445: “Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o 
julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a 
contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da 
segurança jurídica e da confiança legítima”. 2. Ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, desde a 
protocolização dos documentos referentes ao ato de concessão de pensão, resta prejudicado o 
exame quanto à legalidade das parcelas que compõem o benefício previdenciário, haja vista que 
as eventuais alterações ou o desfazimento do ato ficaram inviabilizados pelo decurso do tempo, 
conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Registro deferido. Acórdão 
nº 60.834/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.14 Consulta. Prejulgado nº 21 desta Corte. Adicional por tempo de serviço. Tempo 
de serviço privado. Averbações anteriores e posteriores ao Prejulgado nº 21. 
Servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aplicação do 
entendimento assentado no referido prejulgado. Caráter de recomendação. 
Possibilidade. Relação jurídico-funcional. Averbação de tempo de serviço 
prestado à iniciativa privada. Decurso de mais de 58 (cinco) anos. Desconstituição 
durante a atividade do servidor. Impossibilidade. Art. 46, caput, da Lei nº 
6.969/2007. Princípio da legalidade estrita. Atos de Inativação. Posterior análise 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de legalidade. Averbações indevidas. Possibilidade de desconstituição. Conversão 
em vantagem individual absorvível. Vínculo de atividade. Vínculo de inatividade. 
Posterior controle externo. Sujeição. 1 – O entendimento assentado no Prejulgado n. 21, 
com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão n. 56.306, de 19/1/2017, deste Tribunal, aplica-se, 
em caráter de recomendação, a averbações de tempo de serviço privado para efeitos de adicional 
por tempo de serviço (ATS) deferidas antes do referido prejulgado e realizadas em favor dos 
servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), tendo em vista que o referido 
posicionamento vem sendo estabelecido desde 18/12/2007 (data do julgamento do Acórdão n. 
42.662, desta Corte) e que aquele prejulgado se constituiu a partir de decisões exaradas em sede 
de controle externo de aposentadorias, e não no bojo de processos atinentes ao impacto 
financeiro da relação jurídico-funcional dos servidores públicos estaduais. O entendimento 
assentado no Prejulgado n. 21 também se aplica, em caráter de recomendação, a novos pedidos 
de averbação feitos em favor de servidores ativos do TJ/PA, formulados após o prejulgado. No 
contexto da relação jurídico-funcional estabelecida entre o TJ/PA e seus servidores ativos, o 
entendimento contido no Prejulgado n. 21 não alcança os deferimentos de averbação de tempo 
de serviço prestado exclusivamente à iniciativa privada efetuados há mais de 5 (cinco) anos, por 
força do prazo decadencial do art. 46, caput, da Lei n. 6.969/2007, e do princípio administrativo 
da legalidade estrita. Entretanto, o referido prazo decadencial não se aplica aos processos de 
análise da legalidade de atos de inativação submetidos a esta Corte. 2 - Em relação aos servidores 
do Poder Judiciário cujas averbações de tempo de serviço para efeitos de ATS foram deferidas 
há mais de 5 (cinco) anos, é lícita a conversão em Vantagem Individual Absorvível (VIA), paga 
enquanto o servidor estiver na atividade, de parcela de ATS majorado em virtude do cômputo de 
tempo de serviço prestado exclusivamente à iniciativa privada, com fulcro no parágrafo único do 
art. 46 da Lei n. 6.969/2007. Contudo, a eventual incorporação da referida vantagem aos 
proventos de inatividade se submeterá, posteriormente, ao controle externo efetuado por esta 
Corte de Contas, a qual não está sujeita ao prazo decadencial do referido dispositivo legal. 
Resolução nº 19.291/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.15 Aposentadoria. Concessão inicial. Valor pago a título de adicional por tempo de 
serviço além do devido. Necessidade de retificação de fundamento legal. 
Cumprimento de diligência. Mitigação dos efeitos da tese de repercussão geral do 
STF fixada no tema 445. Deferimento do registro. 1 - Verificada a contagem ficta de 
tempo de efetivo serviço, com repercussão no percentual de adicional de tempo de serviço, sua 
fundamentação legal, compete ao TCE/PA assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 2 - A alteração do entendimento 
jurisprudencial da Corte Suprema, consubstanciada no Tema 445, possui efeitos erga omnes e 
vinculantes. No entanto, na ausência de modulação expressa e em respeito ao Prejulgado nº 22 
deste Tribunal de Contas, deve ter sua aplicação imediata restrita aos processos em tramitação 
neste Tribunal de Contas, excluídos, em decorrência dos efeitos prospectivos da decisão, os 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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processos já julgados e os que, a despeito de se encontrarem em trâmite há mais de cinco anos, 
já tiveram proferidas decisões monocráticas das quais não foram interpostos recursos e cujas 
respectivas diligências já foram atendidas pelos órgãos competentes. 3 - Deferimento do Registro. 
Acórdão nº 61.068/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 

 

4.16 Inspeção Extraordinária. Indícios de Irregularidades. Dispensa de Licitação. 
Contrato Administrativo. Conversão em Tomada de Contas Especial. Princípio da 
Ampla Defesa e do Contraditório. 1. Inspeção extraordinária tem como fundamento a 

apuração de eventos na administração pública cuja natureza e características possam ensejar à 
materialização de possíveis indícios de irregularidade e/ou ilegalidade praticada no curso da 
gestão pública. 2. Em razão de procedimentos administrativos quanto à dispensa de licitação e 
contratação, acompanhados por membros da Comissão instituída pelo Decreto Estadual nº 
658/2020, ensejaram uma análise mais detalhada dos atos adotados. 3. Conversão da inspeção 
extraordinária em processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 76 e 123 do 
Regimento Interno deste Tribunal. 4. Respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório e dispositivos regimentais vigentes. 5. Citação dos interessados. Acórdão nº 
61.106/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p
df 
 

4.17 Consulta. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. LTCAT. Emissão 
posterior. Exercício das atividades. Aceitabilidade. Similitude. Condições de serviço. O 
TCE/SC respondeu consulta acerca da possibilidade de aproveitamento de Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT para justificar a concessão de aposentadoria 
especial pelo exercício de atividade de risco por servidor público, mesmo emitido em data 
posterior a maior parte da prestação de tal serviço com a criação do Prejulgado 2255. Trata-se 
de consulta formulada pela Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
de Pinheiro Preto, na qual questiona sobre a validade e eficácia de Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho – LTCAT emitido em momento posterior a maior parte do exercício de 
atividade tida como de risco por servidor público, para fins de concessão de aposentadoria 
especial. Inicialmente, o Relator informou que "o servidor ingressou no cargo no qual pleiteia a 
inativação no ano de 1993 e, durante toda sua carreira, a Municipalidade não confeccionou o 
laudo pericial que atestasse a sua atividade como de risco, o que fez somente no ano corrente. 
Assim, surgiu a dúvida se tal laudo incide sobre os períodos pretéritos a sua emissão, de modo a 
se reconhecer todo o período laborado como perigoso". Explicou que "é sabido que a Emenda 
Constitucional nº 103/2019 trouxe profundas alterações na Previdência Social pátria, inclusive 
no tocante à exclusão de menção aos servidores públicos que atuam sob condição de risco, ou 
restringindo a determinadas carreiras ligadas a órgãos de segurança pública em suas atividades 
precípuas. No entanto, a própria EC nº 103/2019 'estabeleceu diversas situações que suas 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2255
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disposições são inaplicáveis aos Entes subnacionais até que sobrevenha a legislação local que lhe 
dê concretude'. Dessa forma, "evidencia-se que até que sejam promovidas as devidas alterações 
legislativas locais, devem ser aplicadas pelos Municípios as normas até então vigentes que regulam 
a matéria". O Relator ainda observou que são precisos os precedentes que atestam a possibilidade 
de aplicação de laudos emitidos posteriormente à execução da atividade, desde que as condições 
de exercício sejam análogas entre o período de emissão do laudo e o período pretérito, conforme 
transcrito pela área técnica em seu parecer: "A extemporaneidade do laudo técnico não lhe retira 
a força probatória, diante da presunção de conservação do estado anterior de coisas, desde que 
não evidenciada a alteração das condições de trabalho (TRF4, AC 5007071-93.2018.4.04.7208, 
TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data 
da Decisão: 11/09/2020); "A jurisprudência posicionou-se no sentido de aceitar a força probante 
de laudo técnico extemporâneo, reputando que, à época em que prestado o serviço, o ambiente 
de trabalho tinha iguais ou piores condições de salubridade "(TRF-4, APELREEX 0013812- 
14.2015.404.9999, Sexta Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 12/02/2016); a Súmula 
n. 68 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a Súmula Vinculante 
33 do STF e o Prejulgado 2075 do TCE/SC. Assim, concluiu que "a Administração Pública deve 
aferir, caso a caso, a exposição do servidor a agentes nocivos ou perigosos, considerando a 
legislação local, não existindo óbice, caso constatado o exercício de tais atividades, de serem 
atestadas a qualquer período por laudo pericial, podendo este retroagir “se as condições laborais 
nele expressadas mantiverem-se iguais ou piores ao longo do período pretérito de exercício da 
atividade pelo servidor”. @CON-20/00534346, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 
80, disponível em : 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
4.18 Consulta. Regime Próprios de Previdência Social. Saldo remanescente. Taxa de 

administração. Reserva administrativa. Pagamento dos benefícios. Possibilidade.  O 
TCE/SC respondeu consulta acerca da possibilidade de utilizar os saldos remanescentes da taxa 
de administração que se tornarem reserva administrativa para o pagamento dos benefícios do 
RPPS com a criação do Prejulgado 2254. Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Içara – IÇARAPREV, nos 
seguintes termos: “Todos os Regimes de Previdência dos Servidores Públicos, denominados 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), podem utilizar os saldos remanescentes da Taxa 
de Administração que se tornarem Reserva Administrativa para pagamento dos benefícios do 
RPPS?” Inicialmente, o Relator destacou a Portaria SEPRT/ME nº 19.451, de 18/08/2020, 
editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que recentemente alterou a Portaria 
do Ministério da Economia nº 464/2018, art. 51, § 4º: “A destinação dos saldos remanescentes 
dos recursos destinados à Reserva Administrativa, apurados ao final de cada exercício, deverá 
observar o disposto no art. 15 da Portaria MPS nº 402, de 2008". E da mesma forma alterou o 
art. 15 da Portaria MPS Nº 402 de 2008: "A Taxa de Administração para o custeio das despesas 
correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão ou entidade gestora 
do RPPS, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o disposto na lei do 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000534346
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
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_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 76 de 87 

 

ente federativo e os seguintes parâmetros: [...] III - manutenção dos recursos relativos à Taxa de 
Administração, obrigatoriamente, por meio da Reserva Administrativa de que trata o § 3º do art. 
51 da Portaria MF nº 464, de 2018, que: a) deverá ser administrada em contas bancárias e 
contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios; b) será constituída 
pelos recursos de que trata o inciso I do caput, pelas sobras de custeio administrativo apuradas 
ao final de cada exercício e dos rendimentos mensais por eles auferidos; c) poderá ser objeto, na 
totalidade ou em parte, de reversão para pagamento dos benefícios do RPPS, desde que 
autorizada na legislação do RPPS e aprovada pelo conselho deliberativo, vedada a devolução dos 
recursos ao ente federativo". Assim sendo, o Relator concluiu que: "Os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) podem utilizar os saldos remanescentes da taxa de administração que 
se tornarem Reserva Administrativa para o pagamento dos benefícios do RPPS, desde que 
autorizado na legislação do RPPS, mediante prévia aprovação do Conselho Deliberativo. Os 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que contam com segregação da massa de 
segurados também podem utilizar os saldos para o pagamento dos benefícios, desde que haja 
definição expressa na legislação do Ente estabelecendo a forma de custeio e utilização dos 
recursos da Reserva Administrativa dos Fundos segregados, mediante prévia aprovação de seu 
Conselho Deliberativo. Havendo omissão em relação à forma de custeio e utilização dos recursos 
da Reserva Administrativa para administração dos benefícios, caso haja sobra ao final do 
exercício, tais sobras deverão ser igualmente divididas, independentemente do número de filiados 
de cada Fundo". @CON-20/00057238, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 80, 
disponível em : http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 
 

4.19 Consulta. Servidor. Aposentadoria. Desaverbação. Possibilidade. Vedação. Concessão de 
vantagens remuneratórias e funcionais. Edição do ato de aposentadoria. O TCE/SC 
respondeu consulta a respeito da possibilidade de desaverbação de tempo de serviço ou de 
contribuição após a aposentadoria do servidor, com a criação do Prejulgado 2257. Trata-se de 
consulta formulada pela Prefeita Municipal de Salete acerca de servidora aposentada pelo 
Município de Salete nos seguintes termos: "Trata-se de caso em tese de servidor público 
aposentado pelo Município de Salete no ano de 2013, aposentadoria especial (magistério) 25 anos 
de contribuição. O mesmo também é Servidor Público Estadual e no ato de sua aposentadoria 
houve uma averbação de tempo de serviço indevida, sendo esta averbação de 2 (dois) anos 1 
(mês), tempo de serviço prestado ao Estado de Santa Catarina no qual o servidor já recebe 
vantagens (triênios) sobre o mesmo. Ressalta-se que esta averbação não era necessária à época, 
tendo o servidor tempo necessário para a concessão da aposentadoria com tempo de contribuição 
do Município, configurando um erro involuntário do Servidor responsável pelo processo de 
aposentadoria na Prefeitura. O servidor agora pretende se aposentar pelo Estado de Santa 
Catarina e solicitou junto a Prefeitura do Município a desaverbação deste período averbado 
indevidamente. Gostaríamos de esclarecimentos por parte deste Tribunal, de como realizar este 
procedimento, uma vez que o processo de aposentadoria já está consolidado a 7 anos e inclusive 
aprovado por este Tribunal". Inicialmente o Relator observou que se trata de caso concreto, 
embora a Consulente afirme tratar-se de caso em tese. Contudo, em razão da flexibilização trazida 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000057238
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
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pela Resolução n. TC-158/2020, o Relator entendeu que os requisitos referenciados possam ser 
relevados, diante da relevância jurídica, econômica, social e da repercussão da matéria no âmbito 
da Administração. Apontou que "a Consulente expõe que servidora já aposentada requer a 
desaverbação de tempo de serviço cujas contribuições foram vertidas ao regime geral de 
previdência social (RGPS), pois prestado ao Estado de Santa Catarina na função de Professora 
admitida em caráter temporário. Alega que a averbação se deu por força de erro administrativo e 
que tal período é utilizado pela servidora para a percepção de adicional de tempo de serviço 
(triênios) junto ao Ente Estadual". Sendo assim, entendeu que "será analisada nestes autos a 
possibilidade de se desaverbar tempo de serviço/contribuição do tempo total de servidor já 
aposentado sob a alegação de qual tal tempo não é necessário à aposentadoria já deferida e é 
fundamento de vantagens funcionais em cargo acumulável em outro ente federativo. Sobre o 
assunto, a DAP informou que a Lei Federal n. 8.213/91, que trata da contagem recíproca de 
tempo de contribuição entre regimes geral e próprios, foi recentemente alterada pela Lei Federal 
n. 13.846, de 18 de junho de 2019: Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata 
esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes 
[...] III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de 
aposentadoria pelo outro;[...] VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de 
previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens 
remuneratórias ao servidor público em atividade". O Relator também citou entendimento do 
STF: "Tema 503, RE 661256 - No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão 
legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 
2º, da Lei nº 8.213/91 (Julgada em 26/10/2016)". Da mesma forma, citou o regulamento da 
Previdência Social, Decreto Federal nº 3.048, de 06 de maio de 1999, regulamentando a Lei 
Federal nº 8.213/1991, que também determina a impossibilidade de desaverbação de tempo de 
contribuição que tenha gerado repercussões funcionais: "Art. 127. O tempo de contribuição de 
que trata este Capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as 
seguintes normas: [...] VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência 
social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao 
servidor público em atividade; e (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)". Assim sendo, 
destacou que a conclusão da Instrução Técnica definiu ser ilegalmente possível "a desaverbação 
de tempo de serviço/contribuição coligido ao tempo total do servidor, mormente quando tenha 
gerado repercussões financeiras ou funcionais ao longo do exercício do cargo público. O ato que 
averba o tempo de serviço/contribuição ao patrimônio jurídico do servidor gera efeitos que vão 
além da mera contagem previdenciária, como por exemplo, a concessão de adicional por tempo 
de serviço, abono de permanência, de disponibilidade, etc". Por fim, citou ainda o entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 381.367, 827.833 e 
661.256, "a jurisprudência desta Corte de Contas se firmou no sentido de que a averbação de 
tempo de serviço em outro órgão do serviço público federal, em decorrência de renúncia à 
aposentadoria era possível, não podendo, entretanto, produzir direitos de caráter personalíssimo, 
remuneratório ou não (como quintos, adicional por tempo de serviço, licença prêmio por 
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assiduidade etc.), fundados em normas já revogadas à época do novo pedido de aposentadoria; 
[...] em face do referido julgamento do STF, em razão de não haver, porora, previsão legal do 
direito à desaposentação para os servidores públicos, não é possível a renúncia à aposentadoria 
vinculada a regime próprio de previdência com objetivo de contagem de tempo de contribuição 
já utilizado, em outro benefício, seja vinculado a regime próprio, seja vinculado ao regime geral. 
[...] esclarecer quanto à possibilidade de ocorrer a renúncia formal à aposentadoria estatutária nos 
casos em que o servidor não tiver recebido proventos com vencimentos, ou seja, quando não 
houver usufruído efetivamente a condição de aposentado, enquanto ocupante do novo cargo 
público (recebimento de proventos sem a contraprestação laboral)". Assim sendo, concluiu que: 
"é vedada a desaverbação de tempo de serviço ou de contribuição em regime próprio de 
previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens 
remuneratórias e funcionais ao servidor público em atividade e/ou após a edição do ato de 
aposentadoria no qual tenha sido inativado o servidor". @CON-20/00585412, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 80, disponível em : 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc 

 
4.20 Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria por tempo de contribuição. Segurado 

professor. Cálculo do benefício. Incidência do fator previdenciário. Interpretação dos 
arts. 29 e 56 da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.876/1999. Tema 1001. 
Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da 
data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do 
benefício se der após o início de vigência da Lei n. 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. 
À luz do Decreto 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, que regulamentou o artigo 31 da Lei 
n. 3.807/1960, a atividade de professor era considerada penosa, caracterizando a natureza jurídica 
da aposentadoria do professor como aposentadoria especial. Com a promulgação da Emenda 
Constitucional 18/1981, marco temporal de constitucionalização da aposentadoria do professor, 
essa modalidade de aposentadoria ganhou a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de 
contribuição, com redução de tempo. A Constituição de 1988 manteve a natureza jurídica da 
aposentadoria do professor como aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de 
tempo, atribuindo, a partir da Emenda 20/1998, o cálculo dos proventos, ao legislador ordinário. 
A Lei n. 9.876/1999, de 26 de novembro de 1999, concebida para realizar as alterações 
introduzidas pela Emenda 20/1998, introduziu o fator previdenciário, cuja missão constitui a 
manutenção do equilíbrio atuarial do Regime Geral da Previdência Social. O artigo 29 da Lei n. 
8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, combinado com o artigo 56, expressa a 
intenção do legislador em fazer incidir no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por 
tempo de contribuição do professor, o fator previdenciário. O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 1.221.630 RG/SC firmou a seguinte tese de repercussão geral, aplicável ao 
vertente caso: "É constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99." RESP nº 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000585412
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=206&op=doc
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1.808.156-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 685, disponível em:  
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

4.21 Pessoal. Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. 
Conversão. Pensão temporária. Se, após esgotado o prazo para revisão de ofício do ato de 
concessão de pensão temporária, chegar ao conhecimento do TCU a existência de condição 
resolutiva que implique impedimento à continuidade da percepção do benefício, é cabível a 
conversão do processo de concessão em representação, com a finalidade de apurar a 
irregularidade, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Acórdão nº 53/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

4.22 Pessoal. Ato sujeito a registro. Perda de objeto. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). 
Manifesta ilegalidade. Falecimento. Pensão.  O falecimento do interessado não leva à perda 
de objeto na apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, devendo 
o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento, a fim de evitar que o vício se estenda 
a eventual benefício de pensão decorrente do ato examinado. Acórdão nº 57/2021, , Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

4.23 Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. Revisão de 
ofício. Passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da entrada de ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no TCU, sem sua apreciação, o ato será 
considerado registrado tacitamente, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos termos 
do art. 54 da Lei 9.784/1999 (RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, § 2º, 
do Regimento Interno do TCU.  Acórdão nº 122/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 86, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

  
4.24 Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Impossibilidade. Representação. Conversão. 

Pensão temporária. Se, após esgotado o prazo para revisão de ofício do ato de concessão de 
pensão temporária, chegar ao conhecimento do TCU a existência de condição resolutiva que 
implique impedimento à continuidade da percepção do benefício, é cabível a conversão do 
processo de concessão em representação, com a finalidade de apurar a irregularidade, observado 
o direito ao contraditório e à ampla defesa. Acórdão nº 57/2021,  Boletim de Pessoal do TCU nº 
86, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-
de-pessoal.htm 
 

4.25 Ato sujeito a registro. Perda do objeto. Aposentadoria. Reforma (pessoal). Manifesta 
ilegalidade. Falecimento. Pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na 
apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, devendo o TCU 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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/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
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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deixar desde logo assentado o seu posicionamento, a fim de evitar que o vício se estenda a 
eventual benefício de pensão decorrente do ato examinado. Acórdão nº 57/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 86, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
4.26 Ato sujeito a registro. Princípio da ampla defesa. Obrigatoriedade. Princípio do 

Contraditório. Ressarcimento. Benefício previdenciário. A instauração do contraditório e 
da ampla defesa é indispensável caso a decisão em ato sujeito a registro possa resultar na 
devolução retroativa de valores, porquanto, nesse caso, o TCU firma juízo de valor sobre a 
dimensão subjetiva da conduta da parte, diferentemente da apreciação da legalidade do ato 
concessório de aposentadoria, pensão ou reforma, quando há uma relação jurídico-processual 
exclusiva entre o Tribunal e a Administração Pública. Acórdão nº 13928/2020, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 86, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 
4.27 Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem do 

tempo de serviço. O tempo laborado em atividade privada não pode ser computado pelo militar 
para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 
(remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua melhoria), por 
falta de previsão legal. Acórdão nº 13924/2020, Boletim de Pessoal do TCU nº 86, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 
 

5. Direito Processual  
 

5.1 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Marco temporal. Trânsito em julgado. 

Termo inicial. A contagem do prazo de cumprimento das sanções de declaração de inidoneidade 

impostas pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/1992) inicia-se com o trânsito em julgado da decisão do 

Tribunal. Acórdão nº 4047/2020, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340, disponível em: 

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.2 Danos Morais. Pessoa Jurídica de Direito Público. Credibilidade institucional agredida. 

Dano reflexo sobre os demais jurisdicionados. Lesões extrapatrimoniais. Condenação. 

Possibilidade jurídica. Pessoa Jurídica de Direito Público tem direito à indenização por danos 

morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for 

fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. 

Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível o INSS, pessoa jurídica de direito público, ser 

vítima de danos morais. Inicialmente, Também não afasta a pretensão reparatória o argumento 

de que as pessoas que integram o Estado não sofrem "descrédito mercadológico". O direito das 

pessoas jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no caso de prejuízos comerciais, 

mas também nas hipóteses, mais abrangentes, de ofensa à honra objetiva. Nesse plano, até 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas. Assim, não se pode afastar a 

possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado contra a 

credibilidade institucional da autarquia, a qual implica em dano reflexo sobre os demais segurados 

da Previdência e os jurisdicionados em geral é evidente, tudo consubstanciado por uma lesão de 

ordem extrapatrimonial. REsp nº 1.722.423-RJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 684, 

disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.3 Pedido de Rescisão. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Laudo 

conclusivo da SPOF. Suposta falsidade documental. Indícios. Ausência de provas. 

Conexão entre processos. Impossibilidade. Recursos. Princípio da Taxatividade. 

Acórdão que julga pedido de rescisão. Não cabimento de recurso de reconsideração. 

Inexistência no regramento processual. Não provimento. 1. A falsidade de documentos 

deve ser demonstrada por decisão definitiva proferida pelo Juízo Civil ou Criminal, conforme o 

caso, ou deduzida e provada no processo de rescisão, sendo garantido o direito de ampla de 

defesa, por força do que dispõe o (§ 2º do art. 80 da LOTCE/PA c/c § 2º do art. 273 do 

RITCE/PA; 2. A conexão visa evitar duas ou mais decisões conflitantes entre si, sobre uma 

mesma matéria, no entanto, se uma das ações já foi julgada, resta desfigurado o sentido e escopo 

do reconhecimento da conexão, com base na a Súmula 235 do STJ e § 1º do art. 55 do NCPC; 

3. À luz do princípio da taxatividade, que deve orientar o sistema recursal, não é cabível recurso 

de reconsideração contra acórdão que julgou pedido de rescisão, pois ausente a previsão legal a 

amparar o meio de impugnação utilizado. Acórdão nº 60.709/20, Informativo de Jurisprudência 

do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.4 Agravo regimental. Alegação de nulidade de citação. Nova documentação. 

Requerimento de reabertura da instrução processual. Deferido. Medida cautelar liminar. 

Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do recurso. Requisitos legais. Fumus 
boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. Presumido. Deferimento da medida 

cautelar.  1. Nos termos regimentais, quando forem apresentados documentos na fase de 

sustentação oral, poderá ser reaberta a instrução processual; 2. O Tribunal de Contas, no curso 

de qualquer apuração, determinará medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e 

provas suficientes nos casos de receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio, de risco de 

ineficácia da decisão de mérito, ou de inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano; 3. 

Sustação do ato impugnado até que se decida sobre o mérito da questão suscitada. Resolução nº 

19.191/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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5.5 Tomada de Contas Especial. Registro no SIAFEM. Medida de Coerção. Medida 

Cautelar. 1. O registro no SIAFEM realizado pelo órgão concedente em decorrência da omissão 

ou falha na prestação de contas de beneficiário de recurso público, é medida administrativa 

coercitiva nos termos do Decreto nº 733, de 13 de maio de 2013. 2. Após o encaminhamento do 

processo de tomada de contas especial a esta Corte de Contas, o registro no SIAFEM deve ser 

mantido enquanto o beneficiário do recurso público não comparecer a este Tribunal com a 

documentação respectiva para dar suporte a análise técnica devida. 3. A apresentação a esta Corte 

de Contas da documentação referente ao convênio que ensejou a instauração da tomada contas 

especiais pelo órgão concedente, susta o registro no SIAFEM. Medida Cautelar concedida. 

Resolução nº 19.201/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.6 Petição Constitucional. Alegação de Nulidade de Citação. Medida cautelar liminar. 

Suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento do mérito da petição constitucional. 

Requisitos legais.  Fumus boni iuris. Comprovado. Periculum in mora. Presumido. 

Deferimento da medida cautelar. 1. O Tribunal de Contas, no curso de qualquer apuração, 

determinará medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e provas suficientes nos casos 

de receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio, de risco de ineficácia da decisão de mérito, 

ou de inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano; 2. Sustação do ato impugnado até 

que se decida sobre o mérito da questão suscitada. Resolução nº 19.202/20, Informativo de 

Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.7 Representação. Medida Cautelar. Novos documentos. Indícios de Irregularidades e 

Superfaturamento. Suspensão dos Pagamentos. Medida Alternativa. Garantias Art. 56, § 

1º, Lei nº 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de Contas Especial.  

Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade. 1. Será concedida medida cautelar 

sempre que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, aliados ao receio de grave lesão 

ao erário ou a direito alheio, ao risco de ineficácia da decisão de mérito ou à inviabilização ou 

impossibilidade da reparação do dano. 2. É admitida a substituição da medida cautelar de retenção 

de pagamentos do contrato pela prestação de garantias em uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8.666/1993, desde que observadas as condições para tanto, ou pela retenção de 

valor equivalente ao estimado do superfaturamento. Precedentes do TCU (Acórdão 2460/2016- 

Plenário). 3. É possível, excepcionalmente, quando as circunstâncias do caso concreto se 

mostrarem de acentuada gravidade e houverem indícios o bastante para sustentar pelo menos 

uma das hipóteses de cabimento, que, desde logo, seja convertido o processo em tomada de 

contas especial conduzida diretamente pelo Tribunal de Contas, sem que isso implique supressão 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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de responsabilidade da instância primária de controle, com base em aplicação conjunta dos arts. 

153 e 290 do RITCE/PA c/c art. 252 do RITCU. 4. É lícito o compartilhamento de provas 

produzidas no curso de investigação penal com o processo de controle externo, desde que haja 

autorização judicial para esse aproveitamento e que seja observado, também, no processo 

administrativo, o contraditório e a ampla defesa acerca da prova emprestada, com base nos art. 

372 do CPC c/c art. 290 do RITCE/PA; sendo recomendado, por segurança jurídica, que sejam 

compartilhadas provas que tenham relação e possam efetivamente contribuir com a resolução de 

mérito do processo secundário. Resolução nº 19.234/20, Informativo de Jurisprudência do 

TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.8 Pedido de Rescisão. Pressupostos de Admissibilidade Atendidos. Admissão. Alegações 

apresentadas pelo Rescindente são capazes de modificar parcialmente a decisão atacada. 

Deferimento parcial. 1. Será concedida medida cautelar sempre que presentes o fumus boni 

juris e o periculum in mora, aliados ao receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ao risco 

de ineficácia da decisão de mérito ou à inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano. 

2. É admitida a substituição da medida cautelar de retenção de pagamentos do contrato pela 

prestação de garantias em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993, 

desde que observadas as condições para tanto, ou pela retenção de valor equivalente ao estimado 

do superfaturamento. Precedentes do TCU (Acórdão 2460/2016- Plenário). 3. É possível, 

excepcionalmente, quando as circunstâncias do caso concreto se mostrarem de acentuada 

gravidade e houverem indícios o bastante para sustentar pelo menos uma das hipóteses de 

cabimento, que, desde logo, seja convertido o processo em tomada de contas especial conduzida 

diretamente pelo Tribunal de Contas, sem que isso implique supressão de responsabilidade da 

instância primária de controle, com base em aplicação conjunta dos arts. 153 e 290 do RITCE/PA 

c/c art. 252 do RITCU. 4. É lícito o compartilhamento de provas produzidas no curso de 

investigação penal com o processo de controle externo, desde que haja autorização judicial para 

esse aproveitamento e que seja observado, também, no processo administrativo, o contraditório 

e a ampla defesa acerca da prova emprestada, com base nos art. 372 do CPC c/c art. 290 do 

RITCE/PA; sendo recomendado, por segurança jurídica, que sejam compartilhadas provas que 

tenham relação e possam efetivamente contribuir com a resolução de mérito do processo 

secundário. Resolução nº 19.234/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível 

em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.9 Agravo regimental. Representação. Pregão. Medida Cautelar. Requisitos. Periculum in 
Mora. Presumido. Deferimento da medida cautelar. Na concessão de provimento cautelar é 
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imprescindível a existência de plausibilidade do direito invocado e a urgência da medida. 

Contudo, o deferimento da providência acautelatória não deve importar em ônus 

desproporcional ao interesse público (periculum in mora reverso). Acórdão nº 60.841/20, 

Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.10 Recurso de Reconsideração. Sessão de julgamento. Não notificado. Cerceamento do 

direito de defesa. Ausência de contraditório. Recurso conhecido e provido. 1. A 

intervenção na esfera jurídica alheia sem possibilitar a manifestação do potencial atingido, é 

medida írrita ao sistema jurídico nacional, constituindo, a atuação do defendente, muito mais do 

que mero ato formal, consubstanciando elemento de extrema relevância para formação do 

convencimento do próprio julgador; 2. Quando se faz o cotejo entre a sanção aplicada no valor 

de R$ 969,27 (novecentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), pela remessa 

intempestiva da prestação de contas, e o natural custo pelo retorno da atividade processual 

decorrente do provimento da manifestação recursal, é necessário notar que o custo oriundo do 

iter procedimental seria demasiadamente elevado quando comparado ao valor da penalidade em 

si, o que, em última ratio, atentaria contra o próprio interesse público; 3. Recurso provido. 

Acórdão nº 60.963/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.11 Recurso de Revisão. Juntada de Documentação. Ausência de justo motivo. Espólio. 

Legitimidade do Inventariante. Condição não comprovada. Primazia da decisão de 

mérito. Ausência de evidente demonstração do nexo causal. Improcedência. 1. A despeito 

da insuficiência documental configurar hipótese de manejo do já inexistente Recurso de Revisão, 

não se deve compreender a dicção legal como uma autorização ampla e irrestrita, permitindo a 

juntada de documentos por qualquer razão dentro do lapso de cinco anos. Tal compreensão teria 

a aptidão para instaurar o caos no âmbito da instrução processual, além de dificultar, pela natural 

passagem do tempo, a possibilidade de aferir a regular aplicação dos recursos repassados, fim 

maior desta Corte de Contas. 2. O ônus de apresentar a documentação original que atesta a 

legitimidade cabe ao recorrente, inclusive, quando necessária a comprovação da condição de 

inventariante, representante legal do espólio. 3. A relação documental que objetiva prestar contas 

deve ligar, indubitavelmente, as despesas supostamente realizadas aos recursos repassados na 

relação de mutualidade, caso contrário seria inviabilizado o controle dos gastos, que deve ter 

como ponto crucial a aferição do nexo causal. Acórdão nº 60.937/20, Informativo de 

Jurisprudência do TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 
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5.12 Embargos de Declaração. Pedido de Rescisão. Prestação de Contas. Irregularidade. 

Recurso de Fundamentação vinculada. Rediscussão de tese jurídica. Novos documentos. 

Contradição exterior. Dificuldade de acesso à documentos. Perpetuação do processo. 

Princípio da verdade material. Subversão da ordem processual. Inviabilidade. 

Desprovimento. 1 O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, 

devendo sua interposição ser circunscrita aos casos de obscuridade, omissão ou contradição 

constantes da decisão vergastada. Precedente. 2 Resta sumariamente vedada a livre reapreciação 

do mérito da decisão que julgou as contas do embargante, não sendo possível, via de regra, 

rediscutir teses jurídicas ou outros elementos de convicção já definidos anteriormente, tampouco 

apreciar documentos novos em sede de embargos. 3 Deve ser constatada a contradição a partir 

de elementos intrínsecos à própria decisão embargada, ou seja, faz-se mister a comparação de 

dois ou mais fragmentos do inteiro teor, de modo a evidenciar a incoerência interna do decisum, 

não sendo apta à revisão por intermédio dos aclaratórios a contradição com elementos exteriores 

ao acórdão. 4 A dificuldade de acesso aos arquivos da Policia Militar não se constitui um cheque 

em branco, que permita ao ex-gestor apresentar, em qualquer momento, os documentos 

comprobatórios da despesa realizada. Entender o contrário significaria deixar ao bel-prazer do 

gestor a perpetuação do processo em trâmite nesta Corte de Contas, o que violaria os princípios 

da celeridade processual e da eficiência (CRFB/88, art. 37, caput). 5 Tendo sido perfectibilizados 

os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa durante 

todo o iter procedimental do julgamento das contas, como também de seus respectivos recursos, 

não se mostra razoável, sob o pálio do princípio da verdade material, subverter a ordem 

processual instituída pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno, ambos desta Corte de Contas, 

permitindo-se a rediscussão do mérito de contas que foram julgadas em tempo oportuno, e cujo 

mérito foi devidamente aperfeiçoado por ocasião do julgamento do pedido de rescisão. 6 Recurso 

conhecido e desprovido. Acórdão nº 61.129/20, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 9, 

disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.13 Representação. Medida Cautelar. Novos Documentos. Indícios de Irregularidades e 

Superfaturamento. Suspensão dos pagamentos. Medida alternativa. Garantias Art. 56, § 

1º, Lei 8.666/1993. Deferimento. Conversão direta em Tomada de Contas Especial. 

Compartilhamento de Prova Emprestada. Possibilidade. 1. Será concedida medida cautelar 

sempre que presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, aliados ao receio de grave lesão 

ao erário ou a direito alheio, ao risco de ineficácia da decisão de mérito ou à inviabilização ou 

impossibilidade da reparação do dano. 2. É admitida a substituição da medida cautelar de retenção 

de pagamentos do contrato pela prestação de garantias em uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º, da Lei 8.666/1993, desde que observadas as condições para tanto, ou pela retenção de 

valor equivalente ao estimado do superfaturamento. Precedentes do TCU (Acórdão 2460/2016- 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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Plenário). 3. É possível, excepcionalmente, quando as circunstâncias do caso concreto se 

mostrarem de acentuada gravidade e houverem indícios o bastante para sustentar pelo menos 

uma das hipóteses de cabimento, que, desde logo, seja convertido o processo em tomada de 

contas especial conduzida diretamente pelo Tribunal de Contas, sem que isso implique supressão 

de responsabilidade da instância primária de controle, com base em aplicação conjunta dos arts. 

153 e 290 do RITCE/PA c/c art. 252 do RITCU. 4. É lícito o compartilhamento de provas 

produzidas no curso de investigação penal com o processo de controle externo, desde que haja 

autorização judicial para esse aproveitamento e que seja observado, também, no processo 

administrativo, o contraditório e a ampla defesa acerca da prova emprestada, com base nos art. 

372 do CPC c/c art. 290 do RITCE/PA; sendo recomendado, por segurança jurídica, que sejam 

compartilhadas provas que tenham relação e possam efetivamente contribuir com a resolução de 

mérito do processo secundário. Resolução nº 19.234/20, Informativo de Jurisprudência do 

TCEPA nº 9, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.p

df 

 

5.14 Direito Processual. Citação. Falecimento de responsável. Espólio. Inventário. Escritura 

Pública. Enquanto não ocorre a partilha dos bens eventualmente deixados pelo de cujus, é o 

espólio que deve ser citado para apresentação das alegações de defesa ou reparação do dano 

causado ao erário, sendo representado pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC). Caso já 

tenha sido lavrada a escritura de inventário e partilha dos bens, respondem pelo débito os 

sucessores, no limite do patrimônio a eles transferido. Acórdão nº 57/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 

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

 

5.15 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Multa. Dosimetria. Critério. 

Capacidade econômica. Não configura omissão apta ao acolhimento de embargos de 

declaração a ausência de indicação do critério utilizado para estipular o montante da multa, uma 

vez que, no âmbito do TCU, a dosimetria da pena tem como balizadores o nível de gravidade 

dos ilícitos apurados, com a valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, e, 

eventualmente, a condição econômica do agente sancionado. O Tribunal não realiza dosimetria 

objetiva da multa, comum à aplicação de normas do Direito Penal, e não há um rol de agravantes 

e atenuantes legalmente reconhecido. Acórdão nº 60/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

341, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.16 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Caso concreto. O consulente está 

autorizado a mencionar o caso concreto que o levou a formular a consulta, desde que submeta 

ao TCU, em tese, a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes a matéria de sua competência, conforme disposto no art. 1º, inciso XVII, da Lei 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_9.pdf
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8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU). Acórdão nº 66/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

341, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.17 Direito Processual. Julgamento. Notificação. Pauta da sessão. É desnecessária a intimação 

pessoal acerca da data da sessão em que o processo será julgado, sendo suficiente a publicação 

da pauta de julgamentos no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário 

Eletrônico). Acórdão nº 78/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 341, disponível em: 

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

 

5.18 Responsabilidade. Débito. Agente privado. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Sócio. Gestor. Empregado. O vínculo contratual entre a entidade privada e o Poder Público 

não permite a responsabilização dos agentes da empresa contratada (administradores, sócios ou 

empregados) por prejuízos causados ao erário. Na hipótese de estarem presentes os requisitos 

para a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios e os administradores da empresa 

contratada podem ser alcançados, mas não os empregados (art. 50 do Código Civil). Acórdão nº 

121/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
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Goiânia | 1º de março a 31 de março de 2021 | n. 21 

 

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

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

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

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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 

 

1.1      Licitações e Contratos 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.10 Contrato administrativo. Fiscal. Indicação. Qualificação. Responsabilidade. Erro 
grosseiro. Culpa in eligendo.  
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1.1.12 Licitação. Sanção administrativa. Suspensão temporária. Declaração de inidoneidade. 
Efeitos prospectivos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.23 Contrato. Irregularidades. Responsabilidade. Gestor Público.  

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

1.1.25 Pregão. Homologação. Autoridade Competente. Responsabilidade.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

1.2.6 Com a novel redação dada pela Lei Complementar nº 173/20 às alíneas “a” e “b” do 
inciso VI do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000 são nulos de pleno direito os 
atos que resultem em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final 
do mandato do titular do Executivo ou que preveja parcelas a serem implementadas em 
períodos posteriores ao final de sua gestão, independente do prazo assinalado no caput 
do artigo 8º.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.3 Concurso Público  

 

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

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

 

1.4 Fiscalização e Controle  

 

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

Desvio de objeto. 

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

sucessor.  

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

Débito. Solidariedade. Contrapartida.  

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

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

cálculo do duodécimo repassado à Câmara Municipal.  

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

fontes de recursos. Controle por fonte/destinação.  

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

significativo. Contas iliquidáveis.  

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

Método de limitação de preço global.  

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

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

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

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

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

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

prestar contas. Dosimetria.  

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

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

Código de Trânsito Brasileiro. Obrigatoriedade. 

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

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

1.4.16 Gestão administrativa. Administração Federal. Honorários advocatícios. Natureza 

jurídica. Direito Público. Advogado público. CCHA.  

1.4.17 Consulta. Desapropriação. Relação de parentesco. Possibilidade.  

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

Compartilhamento. Possibilidade.  

1.4.19 Administrador Público. Desídia Administrativa. Erro Grosseiro.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.29 Regime especial de pagamento de precatórios por estados devedores. 

 

2. Direito Constitucional  

 

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

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

2.3 Piso Nacional do Magistério da Educação Básica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Direito Financeiro e Tributário  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.15 Aposentadoria. Ato Administrativo. Irregularidade. Prejuízo do Servidor. Atuação do 
Tribunal de Contas. Princípio da Boa-Fé. Princípio da Moralidade. Interesse Público.  



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 11 de 95 

4.16 Consulta. Tempo de Serviço. Readaptação. Concessão de Aposentadoria Especial de 
Professor. Possibilidade. Comprovação por meio de declaração ou certidão de efetivo 
exercício das funções de magistério.  

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

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

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

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

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

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

 

5. Direito Processual   

 

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

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

Insignificância. Licitação.   

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

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

Aquiescência do juiz. Necessidade.  

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

Expedição de Ofício. Ministério Público. Improbidade Administrativa. Repercussão 

Geral 897 STF. Repercussão Geral 899 do STF.  

5.5 Processual. Competência. Relatoria de recurso de agravo.  

5.6 Processual. Embargos declaratórios. Contradição interna.  

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

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

Intranscendência.   

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

5.10 Processual. Julgamento. Suspeição. Conselheiro. Votação.  

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

mora.  

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

Presidente.  

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

Recolhimento. Prazo. 

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

Arquivamento. Débito. Citação.  

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

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

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

indeterminação do valor a ser despendido pelo erário.  

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

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

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

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

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

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

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

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

de sanção ao Presidente da Câmara Municipal à época.  

5.19 Direito Processual. Representação. Admissibilidade. Estrutura Organizacional Ato 

Normativo. Desobediência.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

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

 

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

 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1076932
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art25II
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20106-08.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art26
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Sendo assim, o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do Relator, Cláudio Couto Terrão, 
que encampou o voto-vista do Conselheiro Gilberto Diniz, fixando prejulgamento de tese, com 
caráter normativo, no sentido que: 1)  É possível a contratação, por ente público, de serviços 
contábeis, inclusive assessoramento em matéria contábil, desde que sua execução não caracterize 
manifestação do poder de império estatal, estando vedada para as funções que: a.   envolvam a 
tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle; b.   sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, cuja 
terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; 
c.   estejam relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de 
aplicação de sanção; d.   sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 2)  A contratação, por ente público, de 
serviços contábeis, inclusive assessoramento em matéria contábil, deve fazer-se “mediante processo 
de licitação pública”, em obediência ao disposto no inciso XXI do art. 37 da Constituição da 
República. 3)  É possível a contratação de serviços contábeis por inexigibilidade de licitação, quando 
caracterizados como serviços técnicos profissionais especializados previstos no art. 13 da Lei n. 
8.666/1993, desde que comprovadas, no caso concreto, por meio do procedimento de justificação 
descrito no seu art. 26, a notória especialização do prestador e a singularidade do objeto, observando-
se, para esse fim, os §§ 1º e 2º do art. 25 do Decreto-Lei n. 9.295/1946, nele incluídos pelo art. 2º da 
Lei n. 14.039/2020. Processo n. 1054024, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37XXI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37XXI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9295.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14039.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054024
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp147.htm
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que, em 45 (quarenta e cinco) deles, os valores individualizados não ultrapassaram o teto de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). Apenas no item n. 36, houve a estimativa de preço além do teto previsto, 
para o qual a municipalidade reservou a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
objeto para a concorrência exclusiva das MEs e EPPs, deixando os outros 75% (setenta e cinco por 
cento) à ampla participação, em observância à previsão do art. 48, III, da Lei Complementar n. 
123/2006. Em relação à exigência de atestado técnico com características, quantidades e prazos 
semelhantes ao objeto da licitação, a relatoria esclareceu que o art. 30, II, da Lei n. 8.666/1993, prevê 
que a comprovação de aptidão deve ser realizada mediante documento que evidencie o desempenho 
prévio de atividade “pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação”, ressaltando que a norma utilizou termos de conteúdo aberto como “pertinente” e 
“compatível”, os quais demandam um esforço interpretativo do gestor público, tanto é que a própria 
jurisprudência do TCU passou a definir como parâmetro razoável a comprovação da prévia 
prestação de serviço ou fornecimento de bens em quantitativo equivalente a até 50% (cinquenta por 
cento) do objeto que se pretende contratar (Acórdão 1.052/2012. Plenário. Rel. Min. Marcos 
Bemquerer). Nesse contexto, o Relator asseverou que a redação alternativa empregada pelo 
município, com o uso do termo “semelhante”, não induz, por si só, à ideia de que a comprovação 
da capacidade técnica deverá ser realizada mediante atestados de quantitativo idêntico ao 
demandado, tendo em vista que o termo “semelhante” pode remeter à ideia de similaridade, a qual 
poderia ser adequadamente interpretada no caso concreto de modo a evitar o cerceamento à 
participação de interessados. Nesse sentido, acolheu as razões de defesa apresentadas pela pregoeira, 
para julgar improcedente a denúncia no que concerne ao presente tópico, tendo em vista não 
vislumbrar a ocorrência de ofensa ao art. 30, II, da Lei n. 8.666/1993, tendo recomendado, todavia, 
que o Município, em licitações futuras, procure observar os exatos termos da legislação de regência 
e fundamente adequadamente essas exigências, a fim de evitar possíveis restrições à competitividade 
do certame Ademais, a Unidade Técnica também apontou como irregular a previsão no edital que 
impedia a participação no certame de empresa em recuperação judicial. Nesse ponto, o Relator 
destacou que o art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993 resguarda a exigência de certidão negativa de falência 
ou concordata como documento relativo à qualificação econômico-financeira e que, com o advento 
da Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial passou a substituir a concordata em nosso 
ordenamento. Nesse diapasão, salientou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou 
entendimento segundo o qual não é possível exigir certidão negativa de recuperação judicial entre os 
documentos de qualificação econômico-financeira dos licitantes, pois não seria possível interpretar-
se extensivamente o art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993, que continua a mencionar apenas a concordata. 
Além disso, entendeu que permitir a participação de empresa em recuperação judicial se coaduna 
com a finalidade da Lei n. 11.101/2005 de promover a função social da empresa e da atividade 
econômica (AREsp. 309867 ES 2013/0064947-3). Note-se que o raciocínio desenvolvido pelo STJ 
condena a restrição do edital à participação de empresas em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, pois não autorizada expressamente no art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993. Não há 
irregularidade, assim, na vedação à participação de empresas em processo de falência. Cumpre 
considerar, ainda, que o caso discutido pelo STJ remete a contratações comuns da Administração 
Pública cujo objeto é destituído de maiores complexidades e cujos valores dos itens, inclusive, em 
sua quase totalidade, não ultrapassam o teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O Relator destacou 
que a distinção realizada é importante e necessária, havendo posicionamentos favoráveis à imposição 
da exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, nos casos de contratações 
singulares, de grande vulto, como as concessões públicas, nas quais a função social da empresa 

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

 

1.1.5 É possível que os recursos oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal 
sejam utilizados para o pagamento das despesas previdenciárias, desde que precedido de 
autorização legislativa. Trata-se de consulta eletrônica formulada por Prefeito Municipal, por meio 
da qual questionou, in verbis, se “os recursos dos excedentes do ‘pré-sal’ – Lei Federal n. 
13.885/2019 poderão ser utilizados também nas despesas previdenciárias com o aporte financeiro 
para déficit atuarial ao RPPS que são empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97”. Conhecida a 
Consulta, o Relator, Conselheiro Durval Ângelo, esclareceu que a Lei Federal 
n. 13.885/2019 positivou a obrigatoriedade de que os recursos arrecadados pela União, após a 
realização de leilões, fossem repartidos e repassados aos demais entes federados brasileiros, tendo 
estabelecido, assim, requisitos objetivos de distribuição dos valores arrecadados com a exploração 
dos volumes excedentes ao limite de 5 bilhões de barris de petróleo, disposto no § 2º do art. 1º da 
Lei n. 12.276/2010. Traçado o arcabouço normativo, a relatoria analisou o questionamento 
abrangendo as seguintes temáticas: 1) a primeira, referente à possibilidade de utilização dos recursos 
do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal para pagamento das despesas previdenciárias 
dos municípios que adotam o RPPS; 2) a segunda, relativa à aplicação dos valores do excedente da 
cessão onerosa do Pré-Sal como aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial do 
regime próprio de previdência social. No que tange à possibilidade de os recursos do excedente da 
cessão onerosa do Pré-Sal, como regulamentados pela Lei n. 13.885/2019, serem utilizados para 
pagamento das despesas previdenciárias dos municípios que adotam o Regime Próprio de 
Previdência Social, o Relator destacou que o regime próprio de previdência social, como definido 
pelo art. 40, caput, da Constituição da República, possui caráter contributivo e solidário, sendo 
mantido por contribuições do ente federativo, de servidores ativos e aposentados, e de pensionistas, 
exercendo sua função primordial de proteção do indivíduo por meio do pagamento de benefícios 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058853
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/977532
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm#art28
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092379
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previdenciários. Nessa contextura, salientou que a viabilidade de tal medida consta objetivamente 
no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 13.885/2019, o qual estabelece que, nos Municípios, os recursos 
advindos dos leilões do pré-sal deverão ser destinados à “criação de reserva financeira específica para 
pagamento das despesas previdenciárias com os fundos previdenciários de servidores públicos ou 
com as contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 
8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias 
e os de contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, do respectivo ente e de todas as 
pessoas jurídicas de direito público e privado integrantes de sua administração direta e indireta, 
ressalvadas as empresas estatais independentes, vincendas até o exercício financeiro do ano 
subsequente ao ano da transferência de recursos pela União”. Não obstante, em que pese a clareza 
e a literalidade contida na interpretação da referida norma, o Relator alteou ser imprescindível que a 
execução de tais despesas seja precedida da devida autorização legal, seja na Lei Orçamentária Anual, 
seja por meio de créditos adicionais. Assim, na hipótese de os recursos serem utilizados no exercício 
de 2021, porém sem ter havido a previsão no orçamento anual, as despesas deverão ser executadas 
por meio de aprovação de créditos adicionais, tendo como fonte o excesso de arrecadação ou 
superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2020, conforme consta em entendimento 
expressado pela Secretaria do Tesouro Nacional, mediante a Nota Técnica SEI n. 11490/2019/ME. 
Sendo assim, concluiu que os recursos arrecadados com os leilões dos volumes excedentes do Pré-
Sal, regulamentados pela Lei n. 13.885/2019, poderão ser empregados no pagamento de despesas 
previdenciárias do RPPS municipal, desde que precedido de autorização legislativa, devendo as 
respectivas despesas ser registradas de acordo com os códigos disponibilizados no Anexo II da 
Instrução Normativa n. 05/2011 – “DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA”, 
TCE/MG. No que diz respeito à aplicação dos recursos do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal 
como aporte financeiro para o equacionamento de déficit atuarial do RPPS municipal, o Relator 
frisou que, desde a Emenda Constitucional n. 20/1998, a observância de critérios que visem à 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 
ganhou contornos constitucionais e traçou, assim, vetores estruturantes do sistema previdenciário, 
os quais permanecem vigentes e operantes mesmo após as modificações normativas implementadas 
pela novel Reforma Previdenciária instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Na esteira 
de tais preceitos insculpidos pelo constituinte derivado, a relatoria asseverou que a Orientação 
Normativa SPS/MPS n. 02/2009, importante marco para a regulamentação da organização dos 
RPPS, previu, em seu artigo 22, que a garantia do equilíbrio no referido sistema de previdência deve 
ocorrer mediante “[...] avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em cada exercício 
financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios.” Nesse viés, destacou 
que a primeira opção à disposição dos entes federados, para fins de contenção de situações 
deficitárias, é materializada pela instituição do mecanismo intitulado “plano de amortização”, o qual 
deverá ser instaurado mediante lei, nos termos dos artigos 53, § 6º, e 54 da supracitada Portaria MF 
n. 464/2018, regulamentado pela Instrução Normativa n. 07, de 21 de dezembro de 2018, conforme 
esclarece o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. O segundo 
mecanismo que a Portaria MF n. 464/2018 disponibiliza aos entes federados para o controle 
do déficit atuarial de seu sistema previdenciário é materializado pelo sistema de “segregação de 
massa”, o qual, também instituído por lei, nos termos dos artigos 53, § 6º, e 58 da referida portaria, 
deve passar por aprovação da entidade fiscalizadora federal (art. 20, § 4º), e se fundamenta na ideia 
de que uma parte dos benefícios seja custeada por um “Fundo de Repartição” e outra por um “Fundo 
em Capitalização”, nos termos de seu artigo 56. Expendidas tais considerações, o Relator destacou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm#art1III
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm#art11
https://www6.tce.ma.gov.br/sae/documentos/nota_tecnica__11490-2019_ME.pdf;jsessionid=2arhyjf36fzrDF-QYOmtzlbwINKGxSg6pucZFkDe.node184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
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que, da análise do art. 1º da Portaria MPS n. 746/2011, é possível concluir que os aportes para 
cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS instituído pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, deverão atender a duas condições: a) se caracterizarem como 
despesa orçamentária com aportes destinados, exclusivamente, à cobertura do déficit atuarial do 
RPPS conforme plano de amortização estabelecido em lei específica do respectivo ente federativo; 
e b) serem utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados vinculados ao 
Plano Previdenciário de que trata o art. 2º, inciso XX, da Portaria MPS n. 403, de 10 de dezembro 
de 2008. Ademais, o § 1º do referido art. 1º da Portaria MPS n. 746/2011 prevê que os aportes para 
cobertura de déficit atuarial do RPPS ficarão sob a responsabilidade da Unidade Gestora, devendo 
tais recursos serem controlados separadamente dos demais, de forma a evidenciar a vinculação para 
qual foram instituídos e, além disso, permanecerão devidamente aplicados em conformidade com as 
normas vigentes, pelo prazo de, no mínimo, 5 anos. Diante de todo o cenário legislativo delineado 
pelo Relator, conclui-se que o arcabouço normativo não impõe maiores óbices para que os recursos 
oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos entes federados em decorrência 
da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas previdenciárias vinculadas aos 
aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, e que sejam, portanto, 
empenhados no elemento de despesa 3.3.91.97. Assim, considerando que os gastos com o 
equacionamento do déficit atuarial do RPPS são passíveis de serem classificados como despesas 
previdenciárias, tal como proposto pela legislação federal, asseverou inexistir impedimento para que 
tais recursos sejam destinados ao equacionamento do déficit atuarial do RPPS municipal, desde que 
o ente federado tenha instituído, mediante lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit 
previdenciário (“plano de amortização” ou “segregação de massa”) e que atenda à necessidade de 
que os recursos vinculados a tal fim sejam controlados separadamente dos demais, de forma a 
evidenciar a vinculação para qual foram instituídos e, que permaneçam devidamente aplicados em 
conformidade com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 anos. Acrescentou, ainda, que, nos termos 
do entendimento elaborado pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas ao responder, na sessão de 
31/8/2011, à Consulta n. 837548, de relatoria do Conselheiro Elmo Braz Soares, os valores do 
excedente da cessão onerosa do Pré-Sal, utilizados como aporte financeiro para equacionamento do 
déficit atuarial do RPPS e revertidos para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
do Plano Previdenciário, deverão ser escriturados sob o código 3.3.91.97.00 (3 – Despesas Correntes; 
3 – Outras Despesas Correntes; 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação dentre Órgãos, 
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 97 – Aporte para 
Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), conforme aponta a classificação orçamentária e financeira 
prevista na Instrução Normativa n. 05/2011, TCE/MG. Outrossim, destacou que, nos termos da 
jurisprudência consolidada por este Tribunal na Consulta n. 862594, de relatoria do Conselheiro 
Sebastião Helvecio, caso o ente municipal tenha optado por realizar o equacionamento de seu déficit 
atuarial previdenciário mediante o mecanismo da segregação de massas, previsto essencialmente nos 
artigos 56 a 60 da Portaria MF n. 464/2018, a contabilização de aportes financeiros feitos no 
plano/grupo financeiro de Regimes Próprios de Previdência Social que tenham optado por tal 
sistema deverá ocorrer “sob o código 3.5.1.3.2.01.01 – Recursos para cobertura de insuficiências 
financeiras (DÉBITO); 1.1.1.1.0.00.00 – Caixa e Equivalência de caixa em moeda nacional 
(CRÉDITO); 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos (DÉBITO) e 
8.2.1.1.4.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (CRÉDITO), nos termos do 
Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional”. Nesse diapasão, o Tribunal 
Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do Relator, no sentido de que: 1)  é possível que os recursos 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/837548
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862594
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
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oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal sejam utilizados para o pagamento 
das despesas previdenciárias, com fulcro no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 13.885/2019, desde que 
precedida de autorização legislativa, devendo as despesas a eles vinculadas ser registradas de acordo 
com os códigos disponibilizados por este Tribunal no Anexo II da Instrução Normativa 
n. 05/2011 – “DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA”; 2)  inexistem 
impedimentos para que os recursos oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos 
entes federados em decorrência da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas 
previdenciárias vinculadas aos aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do 
RPPS, e que sejam empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97, desde que o ente federado tenha 
instituído, mediante lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit previdenciário (“plano de 
amortização” ou “segregação de massa”) e que, em observância aos termos do art. 1°, II, da Portaria 
MPS n. 746/2011, atenda à necessidade de que os recursos vinculados a tal fim sejam controlados 
separadamente dos demais, de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos e, que 
permaneçam devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 
anos. Processo n. 1082555, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.1.6 O cálculo da garantia disciplinado no art. 48, §2º, da Lei nº 8.666/1993 que mais se amolda à 
finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da proposta mais vantajosa, 
à luz das interpretações lógica e sistemática, realizadas sobre o texto desse dispositivo, é o 
seguinte: garantia adicional = (80% do menor dos valores das alíneas “a” e “b” do § 1º do 
artigo 48) – (valor da correspondente proposta). Em autos de consulta, o TCU apreciou 
questionamento acerca da metodologia de cálculo do valor da garantia adicional prevista no § 2º do 
art. 48 da Lei 8.666/1993. O consulente indagara se, diante da redação dada ao dispositivo legal, dos 
termos da Súmula TCU 262 e da forma de cálculo apresentada no voto condutor do Acórdão 
2.503/2018-Plenário, seria possível a adoção de fórmula que estabelecesse, como valor da garantia 
adicional, a diferença entre o valor da proposta e o correspondente a 80% do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b” do § 1° do aludido artigo. Ao se manifestar sobre o mérito do processo, 
o relator destacou que a questão posta pelo consulente envolvia a interpretação do art. 48, caput e §§ 
1º e 2º da Lei de Licitações, segundo os quais: “Art. 48.  Serão desclassificadas: I- as propostas que não 
atendam às exigências do ato convocatório da licitação; II- propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 
com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. §1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado pela administração. § 2º 
Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas ‘a’ e ‘b’, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do 
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta”. Para ele, a controvérsia residia na parte final do § 2º, 
relativamente ao valor da garantia adicional, pois a redação seria confusa, ao afirmar que a garantia 
deveria ser “igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm#1III
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1082555
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2503%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2503%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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Para solucionar a controvérsia, o relator, tomando por base os apontamentos da unidade técnica, 
asseverou que o Tribunal deveria se debruçar sobre três respostas possíveis para interpretar a 
expressão “valor resultante do parágrafo anterior” disposta na lei, quais sejam: “a. 70% do menor dos valores 
das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º do art. 48; b. o menor dos valores das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º do art. 48; e c. 80% do 
menor dos valores das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º do art. 48”. A primeira opção, apesar de ser resultado de 
interpretação literal, deveria, na visão do relator, ser rechaçada, “pois sua aplicação conduziria ao absurdo de 
quanto maior fosse a proposta maior deveria ser o valor da garantia”, invertendo completamente “a lógica, tendo 
em vista que quanto menor for o valor da proposta maior será o risco para a Administração Pública e, portanto, maior 
deve ser o valor da garantia a ser prestada”. Com relação à segunda interpretação, o relator observou que 
ela já fora adotada em duas decisões do Tribunal, entretanto “essa interpretação implica uma substancial 
elevação do valor da garantia, que pode acabar afastando alguns interessados”, contrariando o interesse da 
Administração de atrair o maior número possível de propostas. Observou, ainda, que, nas duas 
oportunidades em que o TCU enfrentara o tema, não fora discutida a possibilidade da terceira 
interpretação cogitada, defendida por alguns doutrinadores. Em reforço aos seus argumentos, o relator 
destacou a discrepância de valores entre a garantia adicional em exame e a garantia prevista no art. 56 
da Lei de Licitações: “enquanto a garantia do art. 56 tem como teto limites que variam entre 5% e 10%, a garantia 
adicional pode chegar a 25% do valor do contrato, se adotada a segunda interpretação, o que a meu ver conduz a 
resultado que se distancia da lógica adotada pela Lei de Licitações e tem o potencial de afastar os licitantes, em face da 
onerosidade excessiva imposta pela garantia adicional”. Sustentou, assim, que a interpretação mais adequada 
para a expressão “valor resultante do parágrafo anterior” constante da parte final do § 2º do art. 48 é a que 
decorre de interpretação sistemática, que deve considerar a lógica interna da própria Lei de Licitações 
e “buscar resultados práticos que, a um só tempo, criem mecanismos de proteção das contratações feitas pela 
Administração Pública, por meio da redução de riscos, mas também viabilizem a participação dos licitantes, afastando, 
assim, interpretações que impliquem a imposição de obstáculos instransponíveis ou de dificílima superação por parte dos 
interessados”. Diante do posicionamento do relator, em linha do encaminhamento sugerido pela 
unidade técnica, o Plenário decidiu “responder ao consulente que, à luz das interpretações lógica e sistemática 
realizadas sobre o texto do § 2º do art. 48 da Lei de Licitações, Lei 8.666/1993, o cálculo da garantia adicional 
disciplinada nesse parágrafo que mais se amolda à finalidade da licitação de atender ao interesse público na busca da 
proposta mais vantajosa é a seguinte: Garantia Adicional = (80% do menor dos valores das alíneas ‘a’ e ‘b’ do § 1º 
do art. 48) – (valor da correspondente proposta)”. Acórdão 169/2021 Plenário, Informativo de 
Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 407, disponível em: Informativo de Licitações e 
Contratos | Portal TCU 

 

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

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A169%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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instrumento convocatório. Insurgindo-se contra a decisão que a inabilitara, após ter seu recurso 
administrativo desprovido pelo Inca, a representante solicitou ao Tribunal a suspensão cautelar da 
licitação e, no mérito, a procedência da representação, de modo que sua inabilitação fosse anulada. A 
Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), após exame técnico dos autos, propôs 
negar conhecimento à representação, em síntese, por não verificar a presença de interesse público 
envolvido no pleito, tendo em vista a irrisória diferença de 245 reais entre a proposta da representante 
e a da empresa vencedora do certame. O relator, ao acolher a proposição da unidade técnica, destacou 
que “não emana dos autos interesse público que enseje a atuação do TCU, mas tão-somente o inconformismo de pessoa 
jurídica de direito privado em face de decisão administrativa proferida por órgão da Administração Pública que a 
inabilitou no Pregão Eletrônico”, acrescentando que “inexistem elementos nos autos hábeis a amparar a 
argumentação da representante no sentido de que sua inabilitação teria sido irregular”. Destacou, ainda, que “a 
tutela de interesses subjetivos de terceiros não se encontra dentre as competências outorgadas ao TCU, conforme se colhe 
da jurisprudência desta Casa (v. g., Acórdãos 1829/2020-TCU-Plenário e 1267/2020-Plenário, ambos de minha 
relatoria).” Ademais, frisou que, “no caso ora em exame, a diferença entre a proposta da representante 
(R$ 17.389.999,00) e a da empresa contratada (R$ 17.390.244,00) foi de R$ 245,00, o que revela, 
conforme defendido pela unidade técnica, a ausência de interesse público em conferir processamento à presente 
representação, na medida em que, certamente, eventuais custos de se levar adiante a atuação de controle superarão a 
referida quantia (R$ 245,00).” Nesse sentido, elencou precedentes do TCU, mencionados pela Selog, em 
que o Tribunal deliberara por não admitir representações fundadas no § 1º do art. 113 da Lei 
8.666/1993 em face da ausência de manifesto interesse público na ínfima materialidade (Acórdãos 
8071/2010-TCU-1ª Câmara, 2426/2015-TCU-Plenário e 1620/2017-TCU-2ª Câmara). Dessa forma, 
concluiu que a representação não preenchia os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 
1º, da Resolução - TCU 259/2014, de modo que os autos deveriam ser arquivados sem apreciação do 
mérito. Ao final, endossando as conclusões do relator, o Colegiado decidiu não conhecer da 
representação e indeferir o pedido de cautelar. Acórdão 180/2021 Plenário, Informativo de 
Jurisprudência de Licitações e Contratos do TCU nº 407, disponível em: Informativo de Licitações e 
Contratos | Portal TCU 

 

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

 

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

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1829%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1267%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8071%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A8071%2520ANOACORDAO%253A2010/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2426%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1620%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/2/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A180%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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1.1.10 Contrato administrativo. Fiscal. Indicação. Qualificação. Responsabilidade. Erro grosseiro. 
Culpa in eligendo. Incorre em erro grosseiro o gestor que indica, para a função de fiscal de contrato, 
servidor que não possui atributos pessoais e profissionais necessários para a execução da tarefa, 
podendo ser responsabilizado por culpa in eligendo na ocorrência de irregularidades decorrentes de 
falhas na fiscalização. Acórdão TC-1628/2020, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 109, 
disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf (tcees.tc.br) 

 

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

 

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

 

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

 

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

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.15 Convênio. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Empresa Ficta. A utilização de empresa 
de fachada para a realização do objeto de convênio ou de instrumentos congêneres não permite o 
estabelecimento do necessário nexo entre os recursos repassados e o objeto avençado, ainda que este 
esteja, comprovadamente, executado. Acórdão nº 242/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 344, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=530
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000523735
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1974&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2055


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 26 de 95 

ambiente, cultura e saúde”. Por fim o Relator concluiu que “é possível sim, a contratação de médicos 
por outras formas que não necessariamente o concurso público e, no caso específico dos autos, essas 
contratações foram realizadas, à época, com base em Lei Municipal que as amparava. Nesse sentido 
extraio das informações prestadas nos autos o previsto na Lei Municipal 4.484/2016, que estabeleceu 
a autorização ao Prefeito para contratação de serviços temporários médicos, para fins de 
plantão”. @RLI-17/00141268, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 81, disponível em: 
Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

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

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

 

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

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A250%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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suportadas in concreto pelos valores limítrofes de dispensa licitatória pré-fixados nos incisos I e II 
deste mesmo dispositivo legal a contar do início de vigência destes. Preferencialmente, dever-se-á 
adotar um dos índices oficiais já existentes – tais como o IPCA, IGPM, INPC ou INCC –, admitindo-
se, subsidiariamente, a fixação de alguma outra metodologia de atualização monetária a ser 
exaustivamente motivada caso a caso, sem prejuízo da necessária normatização de uma ou de outra 
hipótese no âmbito do respectivo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, nos termos do art. 
40, IV, do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. b) Considerando o exposto em tese, ou seja: 
quando uma estatal, que presta seu serviço em todo o estado, possui estrutura local (cada localidade 
com CNPJ) e regionalizada, o limite da dispensa deve ser centralizado, regionalizado ou localizado? 
RESPOSTA: A diversidade de números de inscrição no CNPJ relacionados às unidades regionalizadas 
ou localizadas de uma empresa pública ou sociedade de economia mista não afeta a amplitude da 
observância interna corporis dos limites de dispensa licitatória delimitados por via do Estatuto Jurídico 
das Empresas Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016), os quais devem vincular, no mínimo, todas as 
filiais que direta ou indiretamente possam se beneficiar dos procedimentos licitatórios ou de 
contratação direta centralizadamente promovidos pela unidade competente para tanto, à luz do 
respectivo Regulamento Interno de Licitações e Contratos e das demais normativas internas 
eventualmente existentes. c) As empresas estatais independentes estão sujeitas as regras acerca do 
regime de adiantamento estabelecidos na Lei Estadual nº 4.041/71 e a sua regulamentação, através de 
atos normativos de órgãos da administração direta estadual, bem como da Resolução 011/2016? 
RESPOSTA: As empresas estatais independentes não se submetem ao regime de adiantamento 
disciplinado tanto por meio da Lei Federal nº 4.320/1964 quanto, reflexamente, por intermédio da 
Lei Complementar Estadual nº 4.041/1971, não lhes sendo exigível, por essa via, o conjunto de 
demonstrativos e registros contábeis enumerados nos artigos 16 e 19 da Resolução nº 011/2016 – 
TCE/RN, os quais se destinam ao controle externo das despesas públicas relativas ao âmbito estrito 
da execução orçamentária. d) Considerando o art. 28, §3º, I e o art. 40 da Lei 13.303/16, seria possível 
o estabelecimento dos parâmetros e procedimentos afetos ao regime de adiantamento a serem 
utilizados pelas empresas estatais independentes no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 
inclusive quanto à fixação no valor por suprimento de fundos e valor limite por nota? RESPOSTA: 
As empresas estatais independentes poderão disciplinar internamente os seus próprios ritos e 
hipóteses de adiantamento de despesa ou de suprimento de fundos no âmbito dos seus respectivos 
Regulamentos Internos de Licitações e Contratos, tendo por alvo a inaplicabilidade da Lei Federal nº 
4.320/1964 e da Lei Complementar Estadual nº 4.041/1971 e, de resto, sem prejuízo da observância, 
dentre outros, ao princípio da economicidade relacionado à necessária conformidade mercadológica 
dos gastos efetivados. e) Considerando que a natureza da despesa poderia se enquadrar no inciso I, 
do §3º do art. 28 da Lei 13.303/16, diferente da dispensa de licitação prevista no art. 29, I e II do 
mesmo diploma legal, bem como diante da excepcionalidade da despesa e da impossibilidade de 
submissão ao processo normal de execução, o valor relativo ao suprimento de fundos deve ser 
computado para fins de verificação do limite da dispensa de licitação? RESPOSTA: As despesas 
efetivadas com lastro na hipótese de licitação dispensada do art. 28, §3º, I, da Lei Federal nº 
13.303/2016 não devem ser computadas para fins de observância aos limites de licitação dispensável 
do art. 29, I e II, desta mesma legislação, independentemente do seu eventual atrelamento ou não a 
qualquer regime próprio de adiantamento ou de suprimento de fundos. (Processo nº 002541/2019 - 
Rel. Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior – Decisão nº 265/2020-TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 1/2021, disponível em: Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__TCE_RN.pdf
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1.1.32 Nas licitações, a apuração dos valores estimados deve ser estabelecida tomando 
preferencialmente por base o menor preço, sendo permitida a utilização dos métodos da 
média ou mediana, desde que apresentada justificativa de sua maior vantajosidade para a 
Administração Pública, excluídos, em qualquer caso, os preços incompatíveis com a 
realidade do mercado. Em consulta formulada pela Câmara Municipal ao TCMRJ, indagou-se acerca 
da juridicidade de se aplicar à pesquisa de preços, como metodologia para obtenção do preço de 
referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos, excluindo-se os 
manifestamente inexequíveis. O corpo técnico, com fulcro na parte final do enunciado de Súmula n.º 
7, bem como nos precedentes que o originaram, entendeu que a proposta formulada pela consulente 
seria juridicamente possível, desde que a aplicação da metodologia seja vantajosa e acompanhada de 
justificativa. A Procuradoria Especial, em parcial sintonia com a manifestação da SGCE, sugeriu que 
a Súmula n.º 7 deste Tribunal “seja interpretada no sentido de que a apuração dos valores estimados 
deva ser estabelecida tomando preferencialmente por base o menor preço, sendo permitida a utilização 
dos métodos da média ou mediana desde que apresentada justificativa de sua maior vantajosidade para 
a Administração Pública, excluídos, em qualquer caso, os preços incompatíveis com a realidade de 
mercado”. Nesse sentido, o Plenário, ao acompanhar o voto do Conselheiro Relator, decidiu conhecer 
a consulta e ratificar o entendimento sugerido pela Procuradoria Especial. Processo nº 40/1438/2019, 
Boletim Jurisprudencial TCMRJ nº 7, disponível em: e-TCMRJ - Portal do TCMRJ 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. A 
contagem de tempo relativo a cargo público pregresso para percepção de adicional por tempo de 
serviço somente é permitida quando não houver rompimento do vínculo jurídico do servidor com a 
Administração Pública, ou seja, quando existir simultaneidade entre a vacância de um cargo e a 
ocupação de outro. Acórdão nº 1675/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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interesses entre o responsável pela elaboração e controle da folha de pagamento do Poder Executivo 
Municipal com o responsável pela fiscalização dos valores a serem recolhidos a título de contribuição 
patronal e de servidores. 2. É dever da Administração Pública distinguir as ações executadas por cada 
direção, chefia e assessoramento, evitando-se a ocorrência de acúmulos e conflitos. Acórdão nº  
621/2020, Boletim de Jurisprudência TCEMT nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf 
(tce.mt.gov.br) 

 

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

 

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

 

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

 

1.2.6 Com a novel redação dada pela Lei Complementar nº 173/20 às alíneas “a” e “b” do inciso 
VI do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000 são nulos de pleno direito os atos que 
resultem em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do 
titular do Executivo ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores 
ao final de sua gestão, independente do prazo assinalado no caput do artigo 8º. Consulta. Lei 
Complementar nº 173/20. Projeto de Lei. Alteração de Planos de Cargos, Carreiras e Salários.  
Vigência a partir de 2022. Aumento de despesa com pessoal. 180 dias anteriores ao final do mandato. 
Parcelas a serem implementadas após o final do mandato. Nulidade. De acordo com as alíneas a e b 
do inciso IV do art. 21 da Lei Complementar nº 101/00, com a novel redação dada pela Lei 
Complementar nº 173/2020, são nulos de pleno direito os atos de aprovação, edição e sanção de 
norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público que 
resulte em aumento de despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do 
mandato do titular do Executivo ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos 
posteriores ao final de sua gestão, independentemente do prazo assinalado no caput do art. 8º. Processo 
nº 1092268, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

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

 

1.2.8 Pessoal. Teto Constitucional. Base de Cálculo. Honorários Advocatícios. Sucumbência. 
Advogado Público. Entendimento. O pagamento de valores a título de honorários advocatícios de 
sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016 constitui modelo de remuneração por performance, 
compatível com o regime de subsídio, visando à eficiência do serviço público, e sujeita-se à incidência 
do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Acórdão nº 
307/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.2.9 Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime jurídico. Fundação pública. Entidade de 
direito privado. Entidade filantrópica. A proibição de acumular cargos, empregos e funções 
públicas abrange fundações de direito privado com fins filantrópicos instituídas pelo Poder Público 
(art. 37, inciso XVII, da Constituição Federal). Acórdão nº 1770/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000582669
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1970&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1970&op=doc
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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1.2.15 Administração federal. Honorários advocatícios. Sucumbência. Ato processual. 
Remuneração. Advogado Público. Entendimento. É permitido à União e aos entes da 
Administração Indireta Federal praticar atos processuais para assegurar a fixação dos honorários de 
sucumbência (Lei 13.327/2016) em valores razoáveis, com o objetivo de garantir a efetividade do 
modelo remuneratório baseado no estímulo à eficiência dos servidores que atuam no patrocínio de 
seus interesses jurídicos. Acórdão nº 307/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: 
Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.16 Quintos. Requisitos. Poder Judiciário. Cargo Efetivo. Gratificação de Atividade Externa. 
Gratificação de Representação de Gabinete. É indevida a incorporação de quintos decorrente de 
gratificação ou função comissionada (GRG, FC 5, GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do 
cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador. Independentemente do nome, 
a vantagem paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo não gera a incorporação de 
quintos, pois não tem a natureza de função de confiança, cuja investidura depende de escolha por 
parte da autoridade e cuja exoneração pode se dar ad nutum. Acórdão nº 1738/21, Boletim de Pessoal 
do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

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

 

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

 

1.2.19 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. A contagem 
de tempo relativo a cargo público pregresso para percepção de adicional por tempo de serviço somente 
é permitida quando não houver rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração 
Pública, ou seja, quando existir simultaneidade entre a vacância de um cargo e a ocupação de outro. 
Acórdão nº 1675/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal 
TCU 

 

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

 

1.2.21 TCMGO delibera sobre natureza jurídica do “jetom” e impossibilidade de majoração do valor 
durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19. Em Consulta formulada pelo gestor 
do Fundo Municipal de Educação de Águas Lindas de Goiás, o TCMGO se manifestou quanto à 
natureza jurídica do “jetom” dos membros de Conselhos Municipais e sobre a possibilidade de 
aumento diante da LC nº 173/20 (Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19) e da Lei nº 
9.504/97 (Normas para as eleições) e suas particularidades. O Relator acompanhou a Unidade Técnica 
(SAP) e o Ministério Público de Contas para responder ao consulente que: (a) a majoração de ‘jetom’ 
durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 está vedada pelos incisos I e VI do art. 
8º da LC nº 173/20, a menos que a legislação que promoveu a alteração tenha sido editada antes do 
estado de calamidade ocasionado pela pandemia, porque aí estaria inserida na exceção legal; (b) 
tratando-se a verba jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a sua majoração 
durante o período eleitoral, estabelecido na Lei nº 9.504/97, encontra-se, em princípio, vedada; (c) de 
acordo com a jurisprudência majoritária, o ‘jetom’ é uma verba de cunho remuneratório, espécie de 
gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional a ser prestado para a Administração 
Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do agente; e (d) em razão do princípio da reserva de 
lei, ao qual a Administração Pública se submete, especialmente em matéria de remuneração, nos 
termos do inciso X do art. 37 da Constituição da República, somente por lei específica é possível fixar 
e/ou alterar remuneração (termo que engloba o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias 
estabelecidas em lei), portanto, incluindo a verba ‘jetom’. A proposta de voto foi aprovada por 
unanimidade. Acórdão Consulta nº01/20, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, 
disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf  

 

1.2.22 Transposição ilegal de cargo público – Aplicação de multas e determinações. Em Denúncia 
recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas supostas irregularidades na gestão de pessoas 
do Poder Executivo de Caçu, especificamente na “remoção” (transposição) de servidora concursada 
e ocupante do cargo efetivo de recepcionista, em estágio probatório, para cumprir jornada de trabalho 
regular no cargo efetivo de assistente social. Com fundamento na análise da Unidade Técnica (SAP), 
corroborada pelo MPC, o Relator entendeu estarem suficientemente caracterizadas as irregularidades 
consistentes na transposição ilegal de cargo público e no desrespeito à obrigatoriedade de concurso 
para admissão de pessoal, com base no inciso II do art. 37 da CF/88, no inciso II do art. 92 da CE/89 
e na Súmula Vinculante nº 43 do STF. O Relator ainda se embasou em jurisprudência do TCU e do 
TCMGO, que possuem o entendimento no sentido de vedar a movimentação irregular de servidor, a 
exemplo da RC nº 038/09 e do AC-CON nº 010/14. Explicou que a regra do concurso público é 
compulsória aos entes estatais, sendo inconstitucionais normativas que prevejam hipóteses de 
transformação e transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas 
das iniciais, que impliquem no ingresso do servidor em cargo diverso daquele para o qual foi 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L13026.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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legalmente admitido. Pelo exposto, aplicou multa à Gestora pela transposição ilegal (mudança) de 
cargo público, por ser ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, e determinou a ela ou a quem 
viesse a substituí-la que: (a) se abstenha de admitir ou manter servidores comissionados no cargo, para 
o exercício de funções técnicas, administrativas e rotineiras da Administração Pública, as quais devem 
ser desempenhadas por servidores efetivos; (b) se abstenha de editar atos que impliquem em 
transposição de cargos por servidores públicos; (c) promova a anulação da Portaria nº 033/19, pela 
qual foi configurada a transposição, e determine imediatamente o retorno da servidora ao cargo efetivo 
de Recepcionista, adequando-se seus vencimentos e atribuições legais ao cargo. O Voto foi aprovado 
por unanimidade. Acórdão nº 00729/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível 
em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

1.2.23 Ilegalidade na inclusão de vantagens pecuniárias além do vencimento na base de cálculo dos 
quinquênios – Atuação de procedimento administrativo. Em Denúncia recebida pela Ouvidoria 
do TCMGO foram relatadas supostas irregularidades no cálculo do adicional por tempo de serviço 
(quinquênio) pago aos servidores públicos no Município de Caldas Novas. De acordo com a 
denunciante seu pedido de aposentadoria foi suspenso em virtude de haver sido constatado que o 
cálculo do quinquênio estaria em desconformidade com o disposto no inciso XIV do art. 37 da CF/88. 
O Relator concordou com o entendimento do Ministério Público de Contas, já que foi, de fato, 
constatada irregularidade no pagamento do adicional de tempo de serviço aos servidores municipais, 
diante da utilização de outras vantagens pecuniárias além do vencimento para a formação da base de 
cálculo. Divergindo do posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal, entendeu pela não aplicação 
de multas aos responsáveis, com fundamento no art. 28 da LINDB, por não ter sido demonstrado o 
nexo de causalidade entre a ilicitude verificada e a atuação dos gestores que pudesse configurar a 
prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico. Considerou não ter havido erro grosseiro ou 
dolo na atuação do Prefeito e do Gestor Executivo, na medida em que não era razoável exigir – um 
na condição de ocupante do topo da pirâmide hierárquica do Executivo Municipal e o outro pela 
função exercida – que eles “atuassem na gestão de pessoas a ponto de corrigir a forma de cálculo de 
vantagens pecuniárias pagas a servidores, tema de cunha bastante peculiar, técnico e específico”. 
Diante do exposto, o TCMGO julgou procedente a Denúncia e determinou ao atual Prefeito de Caldas 
Novas, salvo decisão judicial em sentido contrário, que: (a) altere o cálculo do adicional por tempo de 
serviço (quinquênio) dos servidores, utilizando como base de cálculo apenas o valor do vencimento 
base previsto em lei, ou seja, não inclua na base de cálculo do benefício nenhuma outra vantagem, 
inclusive a estabilidade econômica; (b) autue procedimento administrativo para: apurar os valores 
pagos indevidamente aos servidores, decorrentes do cálculo irregular do quinquênio, e identificar os 
responsáveis pelos cálculos e pagamentos indevidos, com a devida adoção de medidas para a 
devolução dos valores pagos irregularmente, e, também, eventuais responsabilizações, oportunizando 
aos interessados direito ao contraditório e ampla defesa, com base na SV nº 03, e (c) o 
encaminhamento ao MPE da cópia integral dos autos para conhecimento e providências cabíveis, nos 
termos do inciso XI do art. 71 da CF/88. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 
00706/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

1.3 Concurso Público 

 

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

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 46 de 95 

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

 

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

 

 

 

 

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

 

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

Desvio de objeto. No caso de desvio de objeto no uso de recursos do SUS transferidos fundo a 

fundo, se a irregularidade tiver ocorrido durante a vigência de plano de saúde plurianual já encerrado, 

o TCU pode dispensar a devolução dos valores pelo ente federado ao respectivo fundo de saúde, em 

razão de a exigência ter o potencial de afetar o cumprimento das metas previstas no plano local vigente 

(art. 20 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb); cabendo, contudo, a imposição de multa ao gestor 

responsável e o julgamento pela irregularidade de suas contas, uma vez que a prática de desvio de 

objeto com recursos da saúde constitui violação à estratégia da política pública da área definida nas 

leis orçamentárias. Acórdão nº 1144/2021, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 343, disponível 

em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

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

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

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

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

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

Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

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

transferências voluntárias de recursos federais responde solidariamente com seus administradores 

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

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

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

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

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

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

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

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

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

Jurisprudência | Portal TCU 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25753C20F0157679AA5617071&inline=1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.4.5 É indevida a dedução do valor da contribuição do Município ao FUNDEB da base de cálculo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

do TCEMG nº 225, disponível em: 

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

 

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

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

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

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

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

Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art212
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092562
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.4.13 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Princípio da absorção. Omissão do dever de prestar 

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

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

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

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

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

TCU 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudência 

 

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

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

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

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

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

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

345, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

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

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

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13327.htm
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os requisitos do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Acórdão nº 307/2021, 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

compartilhamento de transporte de pacientes entre municípios em Consórcios Intermunicipais de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 53 de 95 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pronunciamentos que tangenciam o questionamento do consulente, quais sejam: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1938
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1776
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1626
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=737
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000652110
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=207&idj=1966&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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transparência como princípio estruturante da gestão pública e incremento no valor das presentes e 

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

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

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

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

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

 

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

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

coletivo de passageiros, o gestor municipal poderá optar pelo oferecimento da utilidade por meio de 

sua estrutura administrativa – de forma direta, pela atuação de seus órgãos; ou indireta, com a 

prestação realizada por intermédio das entidades vinculadas à sua estrutura –, ou a partir da instituição 

de um regime de concessão ou permissão, sempre observando o mandamento constitucional de 

realização de licitação, na modalidade concorrência (art. 175 da CRFB/88), nos termos previstos na 

lei específica sobre o tema, qual seja, a Lei n° 8.987/95, de forma a prestigiar a impessoalidade e a 

competitividade no processo de seleção do parceiro privado. Processo nº 238.531-6/18, Boletim de 

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

(tcerj.tc.br) 

 

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

 

1.4.23 Verificação – Transparência da gestão fiscal dos Municípios Goianos em resposta à pandemia 
do COVID-19. A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) verificou o cumprimento pelos Poderes 
Executivos dos municípios goianos das determinações da Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre medidas 
para enfrentamento da pandemia da COVID-19. O TCMGO, ao expedir a INTC nº 07/20, 
estabeleceu que deveriam ser disponibilizados em local específico, dentro do sítio eletrônico oficial 
dos municípios, todas as contratações e aquisições afetas ao combate do coronavírus, para assegurar 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b
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a publicidade e transparência, atentando-se, no que couber, às disposições do § 3º do art. 8º da Lei nº 
12.527/11 e ao disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/20. Utilizando-se de metodologia de 
verificação específica, a SLC apurou o nível de transparência em relação às contratações emergenciais 
realizadas em resposta à pandemia, pontuando 11 quesitos, sob as seguintes diretrizes: (a) acompanhar 
a execução de despesas voltadas à contenção da calamidade pública, como dispensas de licitação, 
compras diretas e outros; (b) orientar os jurisdicionados no sentido de ampliar a transparência, de 
modo a manter as informações disponíveis em seus portais, uma vez que as realizações de despesas 
baseadas no decreto de calamidade pública podem dar ensejo a operações ilegítimas; (c) se as 
informações estão publicadas e de fácil acesso, em linguagem cidadã, para atendimento de todos, com 
acessibilidade de conteúdos a pessoas com deficiência, e sejam relevantes para a participação social; 
(d) se contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; (e) incentivar a publicação dos atos 
excepcionais de contratações públicas emergenciais para evitar questionamentos futuros e garantir a 
boa governança; (f) se o sítio a que se refere o § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/20 é um espaço 
específico, independente ou parte de um portal de transparência mais amplo, para divulgação 
centralizada de informações sobre contratações emergenciais e divulgado com destaque; (g) se são 
divulgadas informações íntegras, decorrentes do exercício das competências constitucionais, legais e 
regulamentares, e (h) se são adotados mecanismos que garantam a segurança e protejam as 
informações contra ameaças a sua confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A 
fim de fomentar o controle social, a SLC elaborou ranking específico, considerando os conteúdos do 
período entre setembro a novembro de 2020. Destacou os seguintes resultados percentuais para os 
Poderes Executivos dos municípios goianos: 17% tidos por ótimo, 62% por bom, (regularidade); 13% 
regular (regularidade com ressalvas), 1% ruim, 7% insuficiente (irregulares). O Plenário aprovou o 
Voto do Relator, que determinou: (1) o encaminhamento de cópia do Acórdão e seus anexos ao 
Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para as providências que entenderem 
cabíveis; (2) serem oficiados os gestores de todos os Poderes Executivos municipais com avaliação 
pela irregularidade para que adotem providências com o fim de solucionar as impropriedades 
apontadas, sendo desnecessária resposta ao Tribunal, tendo em vista a habitualidade da verificação e 
a necessidade de disponibilização das informações em tempo real, e (3) a inclusão entre os pontos de 
controle do cumprimento às normas relativas à transparência das despesas realizadas no combate à 
pandemia, tema central dos autos, com critérios e implicações que devem ser observados na análise 
das Contas de Governo do exercício de 2020, a serem definidos em futura Decisão Normativa. O 
Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00532/21, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

1.4.24 Irregularidade em instituição de programa de ronda municipal com atribuições típicas de 
Guarda Civil Metropolitana. O TCMGO recebeu e julgou procedente Denúncia, apresentada contra 
o Prefeito de São Luís de Montes Belos, em que foram relatadas irregularidades na instituição de típica 
Guarda Civil Metropolitana, mediante Decreto, em violação ao art. 6º da Lei nº 13.022/14 e o caput 
do art. 89 da Lei Orgânica Municipal. O Relator destacou que o § 8º do art. 144 da CF/88 autoriza a 
instituição de guardas municipais “conforme dispuser a lei”. Informou ter sido editado pelo Congresso 
Nacional o “Estatuto Geral das Guardas Municipais” (Lei nº 13.022/14) que, no art. 6º, prevê a 
necessidade de lei para a criação das corporações, requisito expresso igualmente no § 2º do art. 89 da 
Lei Orgânica de São Luís de Montes Belos. Na análise do Decreto Municipal nº 208/19, que instituiu 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf
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o “Programa Ronda Municipal – ROMU”, cujo objetivo é “patrulhar, vistoriar, prevenir, proteger os 
órgãos municipais, o patrimônio público municipal e pontos turísticos”, considerou haver afronta à 
legalidade, pela inserção de várias competências específicas da Guarda Metropolitana ao programa. 
Destacou, também, ter se configurado clara ofensa ao princípio do concurso público, previsto no 
inciso II do art. 37 da CF/88, uma vez que foi estabelecido que a formação de equipes com os 
profissionais ocupantes do cargo seria responsabilidade do Coordenador da Ronda, escolhido pelo 
Secretário de Administração. Apontou que o quadro de pessoal foi composto por servidores efetivos 
dos cargos de Vigia, Agente de Serviços Gerais e Motorista, mantendo-se a irregularidade, tanto pela 
ausência de concurso público para o cargo específico de Guarda Civil, quanto pelo claro desvio de 
função, já que não compete a eles o desempenho de atribuições típicas de Guardas Municipais, não 
previstas na lei de criação de seus cargos. Diante das irregularidades, o TCMGO determinou: (a) 
aplicação de multa ao Gestor; (b) anulação do Decreto nº 208/19, desconstituindo o Programa Ronda 
Municipal, uma vez que tal decreto estabelece verdadeira Guarda Civil Metropolitana e que tal criação 
só pode ocorrer por meio de lei; (c) retorno dos servidores públicos efetivos que fazem parte dos 
quadros da ROMU aos cargos de origem; (d) que o Controlador Interno municipal fosse alertado de 
que sua omissão dolosa no papel de fiscalizar o cumprimento das medidas a serem adotadas pelos 
gestores enseja responsabilização, nos termos do § 1º do art. 74 da CF/88 e do art. 59 da LOTCMGO. 
O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00830/21, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-30-TCMGO.pdf 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

2 Direito Constitucional  

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

2.9 COVID-19: Lei Complementar 173/2020 e Programa Federativo de Enfrentamento do 
Coronavírus.  A tramitação de projeto de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as 
normas do processo legislativo. Isso porque o fato de as sessões deliberativas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o 
acompanhamento da população em geral. Ambas as Casas Legislativas fornecem meios de 
comunicação de amplo e fácil acesso, em tempo real, em relação ao exercício da atividade legislativa. 
Ademais, a circunstância de se estar diante de uma pandemia, cujo vírus se revelou altamente 
contagioso, justifica a prudente opção do Congresso Nacional em prosseguir com suas atividades por 
meio eletrônico. São materialmente compatíveis com a Constituição Federal (CF) os dispositivos 
contidos na Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus (Covid-19). O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos estados, 
Distrito Federal e municípios, pois a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à 
renúncia de uma pretensão deduzida em juízo. Por ser uma norma de caráter facultativo, e estando 
resguardada a autonomia dos entes menores, compete a cada gestor verificar a oportunidade e 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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conveniência, dentro do seu poder discricionário, de abrir mão de ação judicial. Não sendo 
interessante para o ente, basta não renunciar à ação judicial e prosseguir com a demanda. Além disso, 
por caracterizar norma de caráter facultativo — faculdade processual —, o art. 2º, § 6º, da LC 
173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a 
União e os demais entes, não viola o princípio do devido processo legal. Já o art. 7º, primeira parte, 
da LC 173/2020 apenas reforçou a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, 
impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo 
gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma não representa afronta ao 
pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes 
da federação. Quanto à alteração do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o art. 7º da LC 
173/2020 possibilitou uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso 
de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Na prática, observou-
se, com a pandemia do coronavírus, que o art. 65 da LRF, em sua redação original, se mostrou 
insuficiente para o devido enfrentamento da crise de saúde pública e fiscal decorrentes da Covid-19, 
sendo necessárias, portanto, outras medidas para superar os problemas decorrentes da calamidade 
pública. Com relação ao art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas 
proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao 
aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de 
gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento 
vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de 
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Ademais, as providências 
estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 não versam sobre regime jurídico de servidores 
públicos. Os dispositivos cuidam de normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes 
federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia, e impedir o 
aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 
169 da CF. Nesses termos, não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, 
uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar 
que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando sempre 
a manutenção do equilíbrio fiscal Por fim, as normas dispostas no § 6º do art. 2º e no § 7º do art. 5º 
da LC 173/2020 não traduzem nenhuma instabilidade para o sistema federativo, e sequer dizem 
respeito a conflitos de âmbito federativo, não sendo aplicável, ao caso, portanto, o disposto no art. 
102, I, f, da CF. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou improcedentes os pedidos 
formulados em ações diretas de inconstitucionalidade e declarou a constitucionalidade dos arts. 2º, § 
6º, 5º, §7º, 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. ADI 6442/DF, Informativo do STF nº 1009, 
disponível em: Brasília, 19 de março de 2021 Nº 1009 (stf.jus.br) 

 

2.10 Conflito negativo de competência. Primeira e Terceira Seções do STJ. Interdição parcial do 
presídio. Relação litigiosa de direito público. Art. 9º, § 1º, XIV, do Regimento Interno do STJ. 
Competência da Primeira Seção. Compete à Primeira Seção do STJ julgar interdição de 
estabelecimentos prisionais. A competência dos juízes da execução penal para a fiscalização e 
interdição dos estabelecimentos prisionais tem natureza administrativa. Nesse contexto, a relação 
litigiosa possui natureza jurídica de Direito Público, enquadrando-se na regra do art. 9º, § 1º, XIV, do 
Regimento Interno do STJ. Situações de interdição de presídio já foram julgadas em diversas ocasiões 
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, integrante da Primeira Seção, o que endossa a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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competência da referida Seção. CC 170.111-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 686, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

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

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

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

 

3.2 Inscrição de devedor em cadastros de inadimplentes por decisão judicial. Execução fiscal. 
Art. 1º da Lei nº6.830/1980. Aplicação subsidiária do CPC. Possibilidade. Deferimento do 
requerimento de negativação. Desnecessidade de esgotamento prévio de outras medidas 
executivas. Tema 1026. O art. 782, §3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o 
magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, 
preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras 
medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito 
previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. O objeto da controvérsia é definir se o art. 782, §3º, do 
CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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especificamente, às execuções fiscais. O art. 782, §3º, do CPC está inserido no Capítulo III ("Da 
competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do 
CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em 
título extrajudicial". Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, do CPC ao determinar que "A 
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 
inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. O art. 782, §5º, do CPC ao 
prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla 
função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado 
em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, 
restringindo-o às execuções definitivas. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o CPC tem 
aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado 
tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente 
o caso do art. 782, §3º, do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há 
norma em sentido contrário na Lei n. 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é 
medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da 
economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 
139, inc. IV, e 805, do CPC). O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes 
com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, 
regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica n. 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O 
ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de 
autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio 
próprio. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com 
os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos 
e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as 
prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado 
ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA 
ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. Porém, no momento atual, 
em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de 
forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, 
baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva 
de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que 
o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se 
eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por 
seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a 
indisponibilidade do sistema. Tais requisitos não estão previstos em lei. Em suma, tramitando uma 
execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o 
magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao 
crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade 
passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. Outro ponto importante a ser fixado 
é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de 
inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, 
ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Resp 1.807.180/PR, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 686, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 
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3.3 Não há obrigatoriedade da contratação da mesma empresa responsável pela manutenção e 
gerenciamento do sistema único de execução orçamentária e financeira por parte das demais 
entidades não integrantes do Poder Executivo. Versam os autos sobre Consulta formulada por 
Dirigente de Instituto de Previdência Municipal, nos seguintes termos: 1-  O art. 48, §6º da Lei 
Complementar n. 101/2000 que dispõe que os órgãos do ente federativo devem utilizar sistema único de execução 
orçamentária e financeira, quer dizer, um único software para todos os entes? (sic) 2-  Quando a norma em comento 
dispõe que o Poder Executivo de cada uma das unidades federativas é que "deverá manter e gerenciar o referido sistema", 
pode ser compreendido como a contratação da mesma empresa para os demais órgãos do ente federativo, a cargo do Poder 
Executivo? (sic) 3-  Caso o Poder Executivo já tenha efetivado contratação de sistema de execução orçamentária e 
financeira sem abranger os demais órgãos daquele mesmo ente federativo, esses podem fazer a contratação da mesma 
empresa para atender a LRF, com a dispensa do respectivo processo licitatório? (sic) 4- O termo "resguardada a 
autonomia", que consta no dispositivo legal ora mencionado diz respeito à responsabilidade da inclusão de dados por 
cada ente ou à liberalidade de escolha do software de dados? Na preliminar, o Tribunal Pleno conheceu, 
parcialmente, da Consulta, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Alves Viana. No que 
tange ao primeiro questionamento, o Relator, com espeque no disposto no art. 48 da Lei 
Complementar n. 101/2000, destacou que a transparência da gestão fiscal é assegurada pela divulgação 
dos planos, orçamentos, prestações de contas e o respectivo parecer prévio, sendo obrigatória, 
também, a publicidade das demonstrações contábeis específicas, chamados de Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO), de periodicidade bimestral, e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 
de periodicidade de elaboração e publicidade quadrimestral ou semestral (artigos 52 a 55). Ademais, 
o § 1° do art. 48 da LC n. 101/2000 preceitua que a transparência será assegurada também mediante 
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos e servirá para a 
avaliação das metas fiscais. Tem-se, assim, que a publicidade deve ser a regra utilizada pelos agentes 
púbicos, devendo alcançar o maior número de entidades e indivíduos. Para tanto, as informações 
devem possuir o maior alcance possível, de modo a atender a todos. Em seguida, a relatoria esclareceu 
que o § 6° do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe acerca da obrigatoriedade de todos os 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 do mesmo diploma legal, incluídos autarquias, fundações 
públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federação, utilizarem, obrigatoriamente, 
sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, os quais serão mantidos e gerenciados pelo 
Poder Executivo, não havendo em sua redação qualquer menção atinente à obrigatoriedade de 
utilização do aludido sistema mediante um únicosoftware para o seu atendimento. Sendo assim, o 
Relator asseverou que o legislador não quis se referir a software único, tendo assinalado que, em outros 
dispositivos da LC n. 101/2000, quando se utiliza o termo “sistema”, a exemplo daquele a se refere 
o art. 48, § 6°, da mesma Lei, este pode ser compreendido por um conjunto de métodos e critérios 
que devem ser adotados pelos órgãos públicos. Feitas essas considerações, o Relator concluiu que o 
disposto no art. 48, § 6°, da LC n. 101/2000 não se refere a software único, mas tão somente à 
obrigatoriedade, por parte dos órgãos dos entes federativos descritos no art. 20 da mesma lei, de 
utilizarem sistema único de execução orçamentária e financeira, visando assegurar transparência da 
gestão fiscal conforme disposto em seu caput . Em relação ao segundo questionamento, o Conselheiro 
José Alves Viana registrou que a contratação de sistemas de informação e softwares requer do seu 
responsável minucioso estudo, com o planejamento das atividades/rotinas por meio da definição de 
critérios objetivos, respeitadas as características específicas que lhes são inerentes, em face da 
finalidade para a qual foram constituídos, cabendo aos órgãos e entidades definirem, observadas as 
suas peculiaridades, quais as exigências a serem atendidas pelos respectivos prestadores desses 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/108/PC020-18-1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art20
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077222
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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3.4 Transparência. Publicidade. LOA e anexos. Publicação simplificada. Portal eletrônico. Para 
fins de transparência e publicidade previstas no art. 48 da LRF, não se mostra razoável exigir a 
publicação da LOA e de todos os seus anexos na imprensa oficial, em face do volume de informações 
e dos custos que tal medida pode gerar, bastando que a publicação se dê de forma simplificada com a 
indicação de link do portal eletrônico da Administração Municipal em que se poderá ter acesso à 
integralidade da peça orçamentária. Parecer Prévio nº 24/20, Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 70, disponível em: BJ070_Dez_2020.pdf (tce.mt.gov.br) 

 

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

 

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

 

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

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:9006
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:9006
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outrossim, que tais receitas devem ser contabilizadas como Receita de Capital, em observância ao 
disposto nas orientações do Tesouro Nacional e no § 2º do art. 11 da Lei Nacional nº 4.320/1964. 
Quanto ao segundo questionamento, o Relator, em síntese, manifestou-se no sentido de que deveriam 
ser observados os mínimos constitucionais de Ensino, Saúde e valorização dos profissionais do 
magistério nas execuções das despesas provenientes da cessão de direitos creditórios, nos termos do 
disposto no art. 1°, §11, da Lei estadual nº 23.422/2019. Na oportunidade, o conselheiro Cláudio 
Couto Terrão pediu vista dos autos. O conselheiro vistor, na sessão do Tribunal Pleno realizada no 
dia 24/2/2021, acompanhou o relator em relação ao primeiro questionamento. Todavia, no que tange 
ao segundo questionamento, o conselheiro Cláudio Couto Terrão ponderou que a situação 
apresentada contempla particularidades legais e contábeis, decorrentes, basicamente, do fato de que 
os percentuais mínimos a que se refere o consulente – manutenção e desenvolvimento do ensino, 
ações e serviços públicos de saúde e valorização dos profissionais do magistério – são calculados sobre 
a receita resultante dos impostos, inclusive a proveniente de transferências, como é o caso do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), os quais são ordinariamente classificados como Receita Corrente. Porém, 
quando o direito ao seu crédito é objeto de cessão, nos termos da Lei estadual nº 23.422/2019, os 
recursos daí advindos passam a ostentar a qualidade de Receita de Capital, conforme exposto alhures. 
Nesse diapasão, ressaltou que a Constituição Federal estabelece como base de cálculo dos recursos 
destinados à saúde e educação, respectivamente, “o produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os art. 158 e art. 159, inciso I, alínea b e § 3º” e a “receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências”. Em relação à aludida base de 
cálculo, o vistor destacou os arts. 7º, art 9º, art. 10 e art. 29 da Lei Complementar nº 141/2012 (valores 
mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde); o §1º do art. 69 da Lei nº 
9.394/1996 (diretrizes e bases da educação). Salientou, ainda, no caso do Fundeb, o art. 212-A da 
Constituição da República (incluído pela Emenda Constitucional nº 108/20). Na sequência, alteou 
que, de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964, as despesas são reconhecidas pelo regime de 
competência, ao passo que as receitas são reconhecidas pelo regime de caixa. No caso das 
transferências constitucionais, a arrecadação pelo ente transferidor (Estado) gera um direito a receber 
(ativo) para o ente recebedor (Município), em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, 
conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dessa forma, enquanto a transferência 
não for realizada pelo Estado, o Município deve registrar somente um direito a receber. Apenas 
quando do efetivo ingresso do recurso transferido pelo Estado, o Município deve efetuar a baixa do 
direito a receber (ativo) em contrapartida do ingresso no banco (afetando o superávit financeiro). 
Simultaneamente, o Município deve registrar a receita orçamentária realizada em contrapartida da 
receita a realizar nas contas de controle da execução do orçamento. No caso dos direitos creditórios 
a que se refere a Lei estadual nº 23.422/2019, esta última etapa – recebimento – não ocorreu. Assim, 
não houve ainda o reconhecimento do efetivo ingresso dos recursos relativos às transferências, nem 
a realização da receita orçamentária. Outro ponto destacado pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão 
é que o recebimento de uma transferência constitucional dá origem a uma Receita Corrente, ao passo 
que a alienação do direito creditório correlato gera uma Receita de Capital, a qual não carrega a 
natureza ou os efeitos jurídicos do crédito que lhe deu origem (transferências inadimplidas pelo 
Estado). Sendo assim, mesmo quando do efetivo recebimento, os recursos derivados da cessão de 
créditos previsto na Lei estadual nº 23.422/2019 não interferirão na base de cálculo dos gastos 
mínimos em saúde, educação ou na composição do Fundeb. O vistor citou, ademais, o teor do art. 
69, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, segundo o qual, para fins de apuração da base de cálculo de gastos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#art11
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#art35
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art69
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mínimos em educação, serão consideradas excluídas das receitas de impostos as operações de crédito 
por antecipação de receita orçamentária de impostos. Além disso, tendo em vista que os recursos 
obtidos com a cessão de créditos não são considerados na base de cálculo da receita, as despesas 
realizadas com estes recursos também não serão consideradas para fins de apuração dos mínimos 
constitucionais em saúde, conforme disposto no inciso I do §4º do art. 24 da Lei Complementar nº 
141/2012. Desse modo, o conselheiro Cláudio Couto Terrão abriu divergência em relação ao segundo 
questionamento, por entender que os recursos advindos da cessão de créditos prevista na Lei estadual 
nº 23.422/2019 não interferem na apuração da base de cálculo dos percentuais constitucionais 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de saúde, bem 
como na composição do Fundeb. Concluída a deliberação, o voto divergente do conselheiro Cláudio 
Couto Terrão foi aprovado, ficando vencidos, em parte, o conselheiro relator, Wanderley Àvila, o 
conselheiro Gilberto Diniz e o conselheiro Durval Ângelo. Assim, o Tribunal Pleno respondeu aos 
questionamentos, por maioria, no sentido de que: 1)  a rubrica de receita orçamentária e DRs relativas 
aos recursos provenientes de dívidas referentes à Cota-Parte do ICMS, Cota-Parte do IPVA e 
transferências do FUNDEB, operados por meio de cessão de direitos creditórios, serão classificadas 
como Receita de Capital, observando o método de contabilização presente na IPC nº 13, 
confeccionada pelo Ministério da Fazenda em conjunto a Secretaria do Tesouro Nacional; 2)  os 
recursos oriundos da cessão de direitos creditórios a que se refere a Lei estadual nº 23.422/2019 não 
fazem parte da base de cálculo dos gastos mínimos constitucionais em manutenção e desenvolvimento 
do ensino e ações e serviços públicos de saúde, nem compõem o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 
Processo nº 1077213, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 173/2020, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art24
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https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:9006
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077213
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm#art76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm#art76
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1088818
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225, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

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

 

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

 

3.11 Prestação de Contas. Decisão definitiva. Inscrição em Dívida Ativa. Impossibilidade de 
Revisão de Ofício. Competência da Procuradoria. Estando o débito já inscrito em dívida ativa e 
em face de cobrança judicial pelo Município, não cabe a esta Corte excluir a responsabilidade solidária 
do agente tão somente em razão do seu óbito e da suposta inexistência de patrimônio transmitido a 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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seus herdeiros. Isso porque, após a constituição definitiva do crédito não tributário, se encerra a 
atuação deste Tribunal, competindo ao Município buscar bens para a satisfação do crédito por meio 
de sua Procuradoria, no bojo da correspondente ação de execução judicial. Processo nº 203.258-0/07, 
Boletim de Jurisprudência do TCERJ n 2/21, disponível em: Cadastro de Normas e Outras 
Publicações (tcerj.tc.br) 

 

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

 

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

3.14 Consulta. Lei de Responsabilidade Fiscal. Reconhecimento de calamidade pública. Decreto 
legislativo municipal. Formalidades. Alterações. Decretação de calamidade pública. 
Congresso Nacional. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo Prefeito do Município de São 
Bento do Sul, acerca do reconhecimento de calamidade pública, com o seguinte entendimento: “A Lei 
de Responsabilidade Fiscal, (LRF) a partir de alterações nela introduzidas pela Lei Complementar n. 
173/2020, autorizou a flexibilização de algumas regras relacionadas ao controle das contas públicas, 
diante de situações excepcionais, sendo a nova disciplina motivada, principalmente, pelo contexto 
relacionado aos efeitos e às medidas para contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19".  “Na 
ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, aplicam-se as normas 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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excepcionais previstas no caput e nos parágrafos do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2020 às 
unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido e enquanto 
perdurar o referido estado de calamidade, observados   os termos estabelecidos no respectivo decreto 
legislativo, conforme art. 65, §§ 1º e 2º, I, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
complementou.  Sobre o reconhecimento de calamidade pública no estado, o Relator entendeu que: 
“Da mesma forma, exclusivamente para fins do disposto no caput, incisos I e II, do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101/2000, o reconhecimento de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto Legislativo n. 18.332/2020, abrange todo o território 
estadual e dispensa a edição de decreto no mesmo sentido pelos municípios abrangidos. Para este 
contexto, relacionado à aplicação do citado dispositivo da LRF, é desnecessária a remessa à Assembleia 
Legislativa do Estado – ALESC de eventuais decretos municipais editados e que não extrapolem os 
limites territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo estadual, devendo ser solicitado à 
ALESC o reconhecimento de calamidade pública nos demais casos. Quanto à eventual necessidade 
de envio à Câmara Municipal, deve ser observado o que dispõe a Lei Orgânica do município”. Trata-
se de Consulta formulada pelo Prefeito do Município de São Bento do Sul acerca do reconhecimento 
de calamidade pública pela ALESC, por meio da qual formula os seguintes questionamentos: a) O 
reconhecimento de calamidade pública pela ALESC, por meio do Decreto Legislativo nº 18.332/2020, 
automaticamente valida o Decreto Municipal? b) O Poder Executivo do Município de São Bento do 
Sul deve encaminhar o Decreto nº 1.771/2020 para reconhecimento da Assembleia Legislativa do 
Estado de SC ou para a Câmara de Vereadores? Inicialmente, o Relator destacou que “o consulente 
cita a edição do Decreto Legislativo n. 18.332, de 20 de março de 2020, por meio do qual a Assembleia 
Legislativa do Estado declarou a ocorrência de calamidade pública em Santa Catarina, com efeitos até 
31 de dezembro de 2020, para fins do disposto no art. 65 da LRF. Na mesma esteira, discorre que o 
Município de São Bento do Sul editou o Decreto n. 1771/2020, declarando calamidade pública no 
âmbito daquele município”. E citou o Congresso Nacional, que “mediante o Decreto Legislativo n. 
6/2020, publicado em 20 de março de 2020, atendendo à solicitação da Presidência da República [...], 
reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública nos seguintes termos: Art. 1º Fica 
reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei 
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com 
efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020”. O Relator explicou que com as 
alterações promovidas pela LC n. 173/2020, “o citado dispositivo (art. 65 da LRF) passou a 
contemplar hipótese na qual haverá a dispensa da observância de um maior número de encargos legais, 
decorrente da decretação de calamidade pública pelo Congresso Nacional, com abrangência sobre 
uma parte ou a integralidade do território nacional, não mais limitada à União, consoante os termos 
do respectivo decreto”.  Assim sendo, para o Relator, se torna desnecessária a remessa à Assembleia 
Legislativa do Estado de eventuais decretos municipais que não extrapolem o conteúdo e os limites 
territoriais e temporais estabelecidos no decreto legislativo estadual, devendo ser solicitado à ALESC 
o reconhecimento de calamidade pública nos demais casos. E, no tocante à eventual necessidade de 
envio à Câmara Municipal, deve ser observado o que dispõe a Lei Orgânica do município.  O Relator 
ainda mencionou a proximidade do término da validade do Decreto Legislativo estadual, fixada em 
31.12.2020: “Entre os possíveis cenários vislumbrados pelo Parquet de Contas, merece especial 
atenção a hipótese na qual ocorra o simples término da vigência, sem prorrogação do prazo 
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inicialmente estabelecido. Em tal situação, o eventual reconhecimento da calamidade pública será 
relegado ao âmbito municipal, com a consequente necessidade de apreciação pela Assembleia 
Legislativa para os fins do art. 65, caput, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal”.  Da mesma 
forma, abordou a questão do Decreto Legislativo n. 6/2020, editado pelo Congresso Nacional, que 
possui validade sobre todo o território nacional e sua capacidade de ensejar todos os efeitos previstos 
no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o Relator, embora não seja objeto de 
questionamento pelo consulente, a questão se encontra intimamente relacionada com o objeto do 
feito e “trará inevitáveis reflexos nas regras de responsabilidade fiscal excepcionadas”. Portanto, a fim 
de prevenir eventuais controvérsias e com vistas ao incremento da função pedagógica e preventiva, 
bem como a uniformização da jurisprudência, como previsto nos arts. 106-A e 154 do Regimento 
Interno, o Relator destacou a sugestão do Ministério Público de Contas para que o egrégio Plenário 
contemple a temática em item de prejulgado. @CON-20/00500280, Informativo de Jurisprudência 
do TCESC nº 81, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.      Direito Previdenciário 

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

 

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

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

 

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
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previdenciárias, tal como proposto pela legislação federal, asseverou inexistir impedimento para que 
tais recursos sejam destinados ao equacionamento do déficit atuarial do RPPS municipal, desde que o 
ente federado tenha instituído, mediante lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit 
previdenciário (“plano de amortização” ou “segregação de massa”) e que atenda à necessidade de que 
os recursos vinculados a tal fim sejam controlados separadamente dos demais, de forma a evidenciar 
a vinculação para qual foram instituídos e, que permaneçam devidamente aplicados em conformidade 
com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 anos. Acrescentou, ainda, que, nos termos do 
entendimento elaborado pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas ao responder, na sessão de 
31/8/2011, à Consulta n. 837548, de relatoria do Conselheiro Elmo Braz Soares, os valores do 
excedente da cessão onerosa do Pré-Sal, utilizados como aporte financeiro para equacionamento do 
déficit atuarial do RPPS e revertidos para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados 
do Plano Previdenciário, deverão ser escriturados sob o código 3.3.91.97.00 (3 – Despesas Correntes; 
3 – Outras Despesas Correntes; 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação dentre Órgãos, 
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 97 – Aporte para 
Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), conforme aponta a classificação orçamentária e financeira 
prevista na Instrução Normativa n. 05/2011, TCE/MG. Outrossim, destacou que, nos termos da 
jurisprudência consolidada por este Tribunal na Consulta n. 862594, de relatoria do Conselheiro 
Sebastião Helvecio, caso o ente municipal tenha optado por realizar o equacionamento de seu déficit 
atuarial previdenciário mediante o mecanismo da segregação de massas, previsto essencialmente nos 
artigos 56 a 60 da Portaria MF n. 464/2018, a contabilização de aportes financeiros feitos no 
plano/grupo financeiro de Regimes Próprios de Previdência Social que tenham optado por tal sistema 
deverá ocorrer “sob o código 3.5.1.3.2.01.01 – Recursos para cobertura de insuficiências financeiras 
(DÉBITO); 1.1.1.1.0.00.00 – Caixa e Equivalência de caixa em moeda nacional (CRÉDITO); 
8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos (DÉBITO) e 8.2.1.1.4.00.00 – 
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (CRÉDITO), nos termos do Manual de 
Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional”. Nesse diapasão, o Tribunal Pleno 
aprovou, por unanimidade, o voto do Relator, no sentido de que: 1)  é possível que os recursos 
oriundos do bônus do excedente da cessão onerosa do Pré-Sal sejam utilizados para o pagamento das 
despesas previdenciárias, com fulcro no artigo 1º, III, e § 3º, I, da Lei n. 13.885/2019, desde que 
precedida de autorização legislativa, devendo as despesas a eles vinculadas ser registradas de acordo 
com os códigos disponibilizados por este Tribunal no Anexo II da Instrução Normativa n. 05/2011 – 
“DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE DESPESA”; 2)  inexistem impedimentos para que os 
recursos oriundos dos leilões do excedente do “pré-sal”, transferidos aos entes federados em 
decorrência da Lei Federal n. 13.885/2019, venham a ser destinados às despesas previdenciárias 
vinculadas aos aportes financeiros para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, e que sejam 
empenhadas no elemento de despesa 3.3.91.97, desde que o ente federado tenha instituído, mediante 
lei, um dos regimes de equacionamento de seu déficit previdenciário (“plano de amortização” ou 
“segregação de massa”) e que, em observância aos termos do art. 1°, II, da Portaria MPS n. 746/2011, 
atenda à necessidade de que os recursos vinculados a tal fim sejam controlados separadamente dos 
demais, de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos e, que permaneçam 
devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, por, no mínimo, 5 anos. Processo 
n. 1082555, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 224, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/837548
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862594
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/50863383/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-novembro-de-2018-50863118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm#1III
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2011/IN-05-11.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-746.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1082555
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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4.4 Aposentadoria. Cargo Comissionado. Incorporação. Impossibilidade. Contribuição 
Previdenciária. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a despeito da existência de lei 
local autorizativa, não mais se revela possível a incorporação de cargos comissionados e funções 
gratificadas no momento da passagem do servidor para a inatividade, ainda que tenha havido 
contribuição previdenciária. Processo TCERJ nº 210.303-6/09, disponível em: Cadastro de Normas e 
Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

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

 

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

 

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

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

 

4.8 Aposentadoria. Ato Complexo. Confirmação pelo Tribunal de Contas. Decadência. 
Readequação de entendimento. RE 636.553/RS, Tema 445/STF. Prazo de cinco anos. Marco 
inicial. Chegada do processo na corte de contas. Juízo de retratação. Os Tribunais de Contas 
estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. A 
controvérsia dos autos cinge-se à saber se é possível aplicação de prazo decadencial para que a Corte 
de Contas da União analise aposentadoria de servidor público, ato necessário à perfectibilização da 
concessão do benefício previdenciário. Em decisão anteriormente proferida, esta Turma consignou, 
considerando a jurisprudência firme desta Casa, no sentido de que, por se tratar de ato complexo, a 
aposentadoria de servidor público só se completa com a análise pelo TCU e, portanto, não corre prazo 

decadencial entre a concessão pelo órgão e a decisão final proferida pelo TCU. No entanto, o  STF, 
em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que, em 
atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão 
sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas 
(Tema 445, RE 636.553/RS). REsp nº 1.506.932/PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 687, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/20254?t=b


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 86 de 95 

2º do Decreto 20.910/1932). Acórdão nº 175/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 87, disponível em: 
Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

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

 

4.19 Aplicação de recursos do Regime Geral de Previdência Social em fundo de investimento 
vedado pelo Conselho Monetário Nacional – aplicação de multa. Em Representação do 
Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Economia, foram relatadas 
supostas irregularidades na aplicação de recursos do RPPS de Luziânia. Em consonância com a 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão e o Ministério Público de Contas, o Relator manifestou-se 
pela procedência do noticiado. Considerou ter havido a exposição temerária de recursos do RPPS, ao 
manter a aplicação de recursos públicos em fundo de investimento vedado pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), pelo não atendimento às disposições da Resolução nº 3.922/10 do órgão, sobretudo 
do art. 21, que determina que: “os regimes próprios de previdência social que, em decorrência da 
entrada em vigor desta Resolução ou de suas alterações, passem a apresentar aplicações em desacordo 
com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias”. Considerou haver conduta 
omissiva do Gestor, por não ter adotado/tomado providência para o resgate da aplicação financeira, 
configurando descumprimento dos princípios do equilíbrio financeiro, da segurança, rentabilidade, 
solvência e liquidez, em afronta ao art. 40 da CF/88, às disposições da Lei nº 9.717/98 e da Resolução 
CMN nº 3.922/10. Diante do exposto, foi aplicada multa ao responsável, nos termos do inciso VIII 
do art. 47-A, da LOTCMG. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00867/21, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 30, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-no-
30-TCMGO.pdf 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

5. Direito Processual  

 

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

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

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

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

343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

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

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

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

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

343, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.3 Negócio jurídico processual. Art. 190 do CPC/2015. Limites. Contraditório. Vulnerabilidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

TCU 

 

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

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

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

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

TCU 

 

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

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

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

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

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

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00100491/BJ070_Dez_2020.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-no-109.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.14 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Princípio da economia processual. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudência | Portal TCU 

 

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

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

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

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

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

Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

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

do valor a ser despendido pelo erário. O TCMGO deu provimento parcial a Recurso Ordinário 

interposto pelo Município de Quirinópolis, questionando a decisão proferida no Acórdão nº 

01366/20, de modo a: (a) considerar sanada a ressalva relativa à inexigibilidade de contratação de 

escritório de advocacia para proposição de ações judiciais visando ao recebimento de 

quota/percentual referente à participação no ICMS repassado aos municípios; (b) desconstituir a 

multa aplicada à Chefe do Poder Executivo e a determinação de anulação do contrato, diante de 

contradição frente à fundamentação do Voto do Relator no processo originário; (c) manter o 

julgamento pela procedência parcial da Representação, em virtude da celebração de contrato de risco 

e da ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia de preços de 

mercado. Quanto ao item (a), o Relator esclareceu que, para se efetuar contratação por inexigibilidade 

de licitação de serviços técnicos especializados é necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos 

exigidos pelo inciso II do art. da Lei nº 8.666/93: a singularidade do objeto e a notória especialização 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/NUMATO%253A71%2520NUMANOATO%253A2012/score%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/NUMATO%253A170%2520NUMANOATO%253A2004/score%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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do contratado, a ensejarem a inviabilidade de competição. Em consonância com a manifestação da 

Secretaria de Recursos e com posicionamento do TCU em processos análogos, entendeu pela 

existência, no caso concreto, de todos os elementos necessários para a contratação direta, restando 

sanada a ressalva. No que tange à multa imputada (b), entendeu que já na Fase 1 não caberia a sanção 

cominada, visto que o TCMGO decidiu por ressalvar a questão. Em relação às irregularidades 

mantidas (c), reafirmou que o TCMGO, em regra, não acolhe a celebração de contratos de risco, 

inadmitindo que se estipule a remuneração do contratado e porcentagem sob o montante ganho na 

causa, de sorte a caracterizar a indeterminação do valor a ser despendido pelo erário. Afirmou que os 

contratos celebrados pela Administração Municipal devem obedecer às normas financeiras e 

orçamentárias, inclusive conter as cláusulas essenciais previstas em lei, como valor certo, diretamente 

proporcional aos serviços prestados, observados os indicadores de mercado. Pontuou ser inadmissível 

ao contratado perceber, a título de remuneração, um percentual sobre as receitas auferidas pelo ente 

com as ações exitosas promovidas. Ressaltou ser admitida, todavia, a estipulação de honorários 

contratuais com a cláusula ad exitum, desde que o dispêndio de recursos públicos para pagamento dos 

honorários se dê em montante fixo ou quando o Poder Público firme contrato de risco puro, de modo 

que não despenda qualquer valor, sendo a remuneração do contratado exclusivamente os honorários 

de sucumbência, devidos pela parte vencida, nos montantes determinados pelo juízo na sentença 

condenatória, nos termos da RC nº 028/05. Citou o AC-CON nº 015/11 do TCMGO e os prejulgados 

nº 1199, 1213 e 1427 do TCESC. Quanto à ausência de levantamento inicial de preços, constatou que 

a contratação se deu sem a realização do procedimento, tendo a Prefeitura se submetido ao valor 

exigido pelo escritório, em violação aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da 

economicidade. No tocante à razoabilidade do preço do serviço contratado, entendeu que o valor dos 

honorários pactuados foi exorbitante e destituído de qualquer razoabilidade e proporcionalidade à 

atividade desempenhada pelo contratado. Apontou que “admitir que a empresa contratada percebesse 

valor tão vultoso no desempenho de matéria já consolidada nos tribunais pátrios, seria autorizar 

praticamente o enriquecimento a custa exclusiva do erário e a prevalência do interesse privado em 

detrimento ao público”. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 00522/21, Informativo 

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

TCMGO.pdf 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informativo_nº_012021__TCE_RN.pdf 

5.19 Direito Processual. Representação. Admissibilidade. Estrutura Organizacional Ato 

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

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

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

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

em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

Servidores responsáveis pela organização: 

Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 

Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/65/Informativo_n%C2%BA_012021__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
mailto:jurisprudencia@tcm.go.gov.br
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões 

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

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

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

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

1.1.11 Licitação. Edital. Capacidade Técnica. Atestado.  
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1.1.25 Contrato Administrativo. Liquidação da Despesa. Pagamento Antecipado.  

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

1.1.27 Para a realização de procedimento licitatório em repartição sediada no exterior, com 
objeto a ser executado no Brasil, devem estar demonstradas a necessidade e a 
vantajosidade de realização da licitação no exterior, para não haver afronta nos arts. 23, 
§ 3º e 42 da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei.  
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1.1.31 Consulta. Saúde. Leitos de UTI. Contratação. COVID-19. Formas de Custeio. 
Excepcionalidade.  

1.1.32 Licitação. Serviços Contínuos. Serviços de manutenção e reparos. Mão de obra. Ordem 
de execução de serviços. Remuneração. Metodologia. Critério de seleção. Princípio da 
seleção da proposta mais vantajosa.  

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

1.1.34 Dispensa de Licitação. Exigência de Garantia Contratual. Clausula Obrigatória. 
Justificativa para a Dispensa da Garantia Contratual.  

  

1.2. Pessoal  

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

1.2.2 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Fim de Mandato. 
COVID-19. Consulta.  

1.2.3 Pessoal. Adicional por Tempo de Serviço. Estado-Membro. Município. Anuênio. a 
Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção.  

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

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

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

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

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

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

 

1.4 Fiscalização e Controle  

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

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

Consulta.  

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

Contas Irregulares.  

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

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

Intermediação.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13 Decisões judiciais e constrição de verbas públicas.  

 

3. Direito Financeiro e Tributário  

 

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

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

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

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

3.5 Contribuição ao PIS e CONFINS. Regime monofásico. Creditamento. Não cabimento. 
Excepcionalidade. Previsão legislativa expressa.  
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3.6 Recursos na área de saúde. Mínimo constitucional. Não alocação. Estado-membro. 
Reparação integral devida.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.15 Aposentadoria. Incorporação. Cálculo dos Proventos. Possibilidade.  
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5. Direito Processual   

 

5.1 Direito Processual. Ato sujeito a registro. Ministério Público de Contas. Manifestação. 

5.2 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Lapso 

Temporal. Princípio do Contraditório.   

5.3 Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Alegação de excesso. Ausência 

de planilha de cálculos. Art. 535, § 2º, do CPC. Concessão de prazo. Possibilidade. 

5.4 Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação de percentual 

após a liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Majoração dos honorários 

na instância superior. Impossibilidade. 

5.5 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da Lei 

n. 13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Termo inicial. Cancelamento. 

5.6 Direito Processual. Comunicação Processual. Validade. Endereço. Domicílio 

Necessário.  

5.7 Direito Processual. Cobrança Executiva. Bens. Inexistência. Execução Judicial. Pessoa 

Jurídica. Sucessão. Débito. Ressarcimento ao Erário.  

5.8 Direito Processual. Sobrestamento de Processo. Decisão Judicial. STF. Repercussão 

Geral. Ressarcimento ao erário. Prescrição.  

5.9 Direito Processual. Revelia. Pessoa jurídica. Débito. Ente da Federação. Prazo. 

Recolhimento.  

5.10 Direito Processual. Tribunal de Contas. Ato Administrativo. Comunicação Processual. 

Atividade Judicante. Cumprimento da Decisão. Multa. Coerção.  

5.11 Prescrição. Interrupção. Ato Inequívoco. Comunicação Processual.  

5.12 Direito Processual. Contrato. Tomada de Contas. Descumprimento de Decisão. 

Intervenção de Terceiros. Multa. Coerção.  

5.13 Recurso de Revisão. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de Mérito.  

5.14 Embargos de Declaração. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de 

Mérito.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Licitação. Habilitação Jurídica. Contrato Social. Objeto da Licitação. Compatibilidade. Para 
fins de habilitação jurídica nas licitações, faz-se necessária a compatibilidade entre o objeto do 
certame e as atividades previstas no contrato social das empresas licitantes. Acórdãos nº 503/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.2 Licitação. Qualificação Técnica. Atestado de Capacidade Técnica. Tempo. Experiência. 
Justificativa. Serviços Contínuos. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação 
técnico-operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b, e 
10.6.1 do Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017), lapso temporal em regra superior ao prazo 
inicial do contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na 
experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a 
prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua 
essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. Acórdão nº 
503/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.1.3 Licitação. Qualificação Técnica. Conselho de Fiscalização Profissional. Comprovação. 
Adimplência. Não deve ser exigido dos licitantes, para fins de habilitação, prova de quitação de 
anuidades junto ao conselho de fiscalização profissional ao qual a empresa e os profissionais estejam 
ligados, pois essa exigência não está prevista em lei. Acórdão nº 505/2021, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.4 Licitação. Qualificação Técnica. Conselho de Fiscalização Profissional. Local. Exigência. 
Momento. A exigência de registro na entidade de fiscalização profissional competente do local da 
execução dos serviços deve ocorrer no momento da celebração do contrato, não na fase de 
qualificação técnica, a fim de se evitar que a participação no certame fique restrita aos já inscritos na 
localidade e que haja imposição de ônus desnecessário aos interessados (art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, c/c Súmula TCU 272). Acórdão hnº 505/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.5 Responsabilidade. Licitação. Homologação. Solidariedade. Vício. Exceção. A autoridade 
homologadora é responsável solidariamente pelos vícios identificados nos procedimentos 
licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. A homologação se caracteriza 
como um ato de controle praticado pela autoridade competente sobre todos os atos praticados na 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/INn05de26demaiode2017Hiperlink.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/sumula/*/NUMERO%253A272/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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respectiva licitação. Esse controle não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório, mas 
antes como um ato de fiscalização. Acórdão nº 505/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.6 Não é possível impedir o acesso de qualquer pretendente à disputa por uma contratação 
pública com base apenas na circunstância de ele apresentar-se como empresário individual 
ou microempreendedor. Trata-se de consulta formulada por ex-prefeito municipal, por meio da 
qual questionou se uma entidade ou órgão público pode contratar, via procedimento licitatório 
prévio, empreendedor individual (EI) ou microempreendedor individual (MEI) para a prestação de 
serviços instrumentais (atividades-meio) não coincidentes com as atribuições de cargo ou de 
empregos públicos, como, por exemplo, conservação, limpeza, vigilância, motorista, dentre outros. 
O Tribunal Pleno, na sessão do dia 4/11/2020, conheceu da Consulta, por unanimidade. No mérito, 
o relator, conselheiro José Alves Viana, destacou que, para regulamentar o inciso IX do art. 170 da 
Constituição da República, foi publicada a Lei Complementar 123/2006 (LC 123/2006), que 
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
prevendo tratamento diferenciado ou privilegiado para as pequenas empresas, as quais constituem a 
maioria das empresas do País e são importantes agentes econômicos. A relatoria aduziu, ainda, que 
a LC 123/2006, em seu art. 3º, estende seus efeitos ao microempreendedor individual (MEI), nos 
termos do art. 966 do Código Civil de 2002. Ademais, salientou que a LC 128/2008 introduziu 
o artigo 18-A na LC 123/2006, de maneira que o MEI passou a usufruir das vantagens concedidas 
pela LC 123/2006, tais como a possibilidade de emissão de nota fiscal e a comprovação de renda, 
os direitos previdenciários, baixa burocracia e facilidades na formalização, a redução dos impostos e 
das obrigações acessórias exigidas e a facilidade de acesso a créditos e financiamentos. Nessa 
contextura, conforme disposto no parágrafo único do art. 47 da LC 123/2006, caso não haja 
legislação mais favorável do ente municipal acerca do tema, o Município deve aplicar a legislação 
federal, ou seja, deverá observar as regras previstas no art. 48 da LC 123/2006, normas que, por 
força do art. 3º da referida Lei complementar, são aplicáveis ao MEI. No que tange à Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o relator alteou que a sua criação se deu por 
meio da Lei 12.441/2011, que introduziu, no Código Civil, o art. 980-A. As vantagens de se 
constituir uma EIRELI variam de acordo com o perfil do empreendedor e das características 
específicas que cada negócio possui, salientando que o patrimônio da empresa e o de seu proprietário 
são contabilizados separadamente, a fim de evitar que os bens pessoais sejam utilizados para realizar 
o pagamento de dívidas da empresa. Ademais, salientou que, em consonância com o art. 3º da LC 
123/2006, a EIRELI pode ser considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e usufruir 
das vantagens concedidas a essas empresas em sua relação com a Administração Pública. Na 
sequência, o relator, após abordar algumas exceções previstas na LC 123/2006, concluiu que a 
Administração Pública, conforme o disposto no art. 170, inciso IX, da Constituição da República e 
nos arts. 47 a 49 da aludida Lei Complementar, pode contratar, via procedimento licitatório prévio, 
a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) ou o Microempreendedor Individual 
(MEI) para a prestação de serviços instrumentais (atividades-meio) não coincidentes com as 
atribuições de cargos ou de empregos públicos, desde que sejam respeitados os limites do artigo 3º 
da LC 123/2006. Apesar de haver a proibição de opção pelo Simples Nacional para empresas de 
cessão e locação de mão de obra, no art. 17, inciso XII e §1º, da LC 123/2006, existe a exceção para 
empresas de cessão e locação de mão de obra, dedicadas à prestação de serviço de vigilância, limpeza 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art170ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art170ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art966
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc128_2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12441.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#980
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art170
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art17
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ou conservação, no art. 18, §5º-C da citada LeiComplementar. As empresas de cessão e locação de 
mão de obra, dedicadas à prestação de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, devem incluir 
na proposta de preço o acréscimo tributário e realizar a retenção de impostos nos termos do Anexo 
IV da LC 123/2006. Ato contínuo, o conselheiro Gilberto Diniz pediu vista dos autos. Na sessão 
do Tribunal Pleno do dia 3/3/2021, o conselheiro vistor destacou, inicialmente, que a consulta fora 
formulada em data anterior à edição da Lei 13.429/2017, a qual alterou dispositivos da Lei 
6.019/1974 e do Decreto Federal 9.507/2018. Diante desse cenário, reafirmou uma das teses 
aprovadas por ocasião da apreciação da Consulta n. 1024677 (item 2), de relatoria do conselheiro 
Cláudio Couto Terrão, registrando ser possível a contratação de serviços por entidade ou ente 
público, desde que sua execução não caracterize manifestação do poder de império estatal, estando 
vedada para as funções que: a) envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas 
áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; b) sejam consideradas estratégicas para 
o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de 
conhecimentos e tecnologias; c) estejam relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga 
de serviços públicos e de aplicação de sanção; d) sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas 
pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se 
tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. Na sequência, 
o conselheiro Gilberto Diniz destacou que, de acordo com o disposto no inciso XXI, do art. 37, da 
Constituição da República, bem como no art. 2º e no §1º do art. 3º da Lei 8.663/1993, qualquer 
tentativa de impedir o acesso de um pretendente à disputa por uma contratação pública, com base 
apenas na circunstância de ele apresentar-se como empresário individual ou microempreendedor 
individual, careceria de suporte normativo e seria anti-isonômica. Nesse viés, em se tratando do 
microempreendedor individual – MEI, asseverou que seria teratológica e ilegal uma cláusula editalícia 
que a ele pura e simplesmente vedasse a possibilidade de participar de uma licitação, tendo em vista 
o disposto no § 3º do art. 18-E da Lei Complementar 123/2006. De igual modo, nos termos do § 4º 
do art. 18-E da LC 123/2006, seria ilegal cláusula de edital que impedisse a participação de 
microempreendedor individual numa licitação. Destacou, todavia, que o art. 7º do Decreto Federal 
9.507/2018 estabelece ser vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que 
permitam: I – a indexação de preços por índices gerais, nas hipóteses de alocação de mão de obra; 
II – a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra; III – a previsão de reembolso 
de salários pela contratante; e IV – a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da 
contratada aos gestores da contratante. Nessa contextura, o conselheiro Gilberto Diniz concluiu, em 
síntese, que: 1.   É possível a contratação de serviços por entidade ou ente público, desde que sua 
execução não caracterize manifestação do poder de império estatal, estando vedada para as funções 
que: a) envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle; b) sejam consideradas estratégicas para o órgão ou a entidade, 
cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; 
c) estejam relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de 
aplicação de sanção; d) sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 2.   As obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação, nos termos do inciso XXI 
do art. 37, da Constituição da República, não sendo possível impedir o acesso de qualquer 
pretendente à disputa por uma contratação pública com base apenas na circunstância de ele 
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apresentar-se como empresário individual ou microempreendedor individual. 3.   A licitação e a 
contratação de serviços por entidade ou ente público não podem contemplar: a) a caracterização do 
objeto como fornecimento de mão de obra; b) a pessoalidade e a subordinação direta dos 
empregados da contratada aos gestores da contratante. Ao concluir a deliberação, o Tribunal Pleno 
aprovou, por unanimidade, o voto do relator, que encampou o voto-vista do conselheiro Gilberto 
Diniz. Processo n. 997805 – Consulta, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 226, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008 

 

1.1.7  Exigência de dimensionamento da estrutura física para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, relativa à mecânica e elétrica com fornecimento de peças 
e serviços de lanternagem de veículos: irregularidades. O colegiado da Primeira Câmara, na 
sessão do dia 2/3/2021, apreciou denúncia em face de irregularidades no edital de Pregão Presencial, 
que visava a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, relativa à mecânica e elétrica com fornecimento de peças e serviços de lanternagem para 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde. A denunciante alegou, em suma, restrição à concorrência, 
diante da vedação de participação de empresas que não se encontrem dentro dos limites do 
município, bem como o estabelecimento de prazos exíguos para a realização dos serviços objeto da 
licitação. O Ministério Público junto ao Tribunal, em manifestação preliminar, apresentou 
apontamentos complementares à denúncia, quais sejam: a) exigência de estabelecimento com espaço 
físico igual ou maior que 400m² (quatrocentos metros quadrados) de área coberta; b) insuficiência 
do termo de referência em razão da ausência de orçamento em planilhas de quantitativos e preços 
unitários; c) exigência de qualificação técnica para parcelas que não as de maior relevância; e d) 
exigência de comprovação de qualificação técnico-operacional sem exigência de qualificação técnico-
profissional. Ab initio, o relator, conselheiro substituto Hamilton Coelho, asseverou em sua proposta 
de voto que o critério geográfico adotado é pertinente com a execução satisfatória do objeto do 
contrato, uma vez que o deslocamento de veículos poderia implicar em gastos excessivos com 
combustível e tempo, o que não atenderia ao interesse público, tendo citado precedente desta Corte 
de Contas exarado nos autos da Denúncia 859053. Ressaltou, todavia, que o critério escolhido para 
a limitação geográfica, qual seja, os limites de determinado município, não é o tecnicamente mais 
acertado. Desse modo, propôs a expedição de recomendação no sentido de que, nos próximos 
certames de natureza similar, seja adotado o critério de distância máxima em quilômetros, 
independentemente do município de prestação dos serviços. Em relação à exigência de 
estabelecimento com espaço físico igual ou maior que 400m² (quatrocentos metros quadrados) de 
área coberta, a relatoria destacou que a Administração, a fim de alcançar uma proposta mais 
vantajosa, deve observar os princípios da isonomia e da livre concorrência, sendo vedadas cláusulas 
ou condições que estabeleçam preferências irrelevantes ao objeto do contrato e que restrinjam ou 
frustrem o caráter competitivo do certame, conforme dispõe o inciso I, § 1º, do art. 3º da Lei 
8.663/1993. Salientou, entretanto, que a contratação de serviços não se confunde com a terceirização 
de mão de obra, porquanto o dimensionamento da estrutura física e da força de trabalho, entre 
outros fatores práticos necessários ao satisfatório adimplemento do contrato administrativo, devem 
ser definidos pelo contratado, por sua conta e risco.  Sendo assim, em consonância com as 
conclusões do órgão técnico e do órgão Ministerial, o relator concluiu tratar-se de exigência excessiva 
o dimensionamento da estrutura física, em violação à determinação contida no artigo supracitado, 
cabendo à própria empresa contratada executar o contrato com a estrutura de que dispuser, desde 
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que atendidos os padrões técnicos e as especificações contratuais. No que tange à exiguidade dos 
prazos previstos no edital para prestação dos serviços, o relator destacou decisão da Segunda 
Câmara, na sessão de 27/3/2018, no julgamento da Denúncia 912018, de relatoria do Conselheiro 
Wanderley Ávila, concluindo que, in casu, mostraram-se razoáveis os prazos estabelecidos pelo edital, 
em face da essencialidade dos veículos da Secretaria de Saúde e, por conseguinte, da necessidade de 
sua manutenção rápida e prioritária. In casu, a relatoria julgou improcedente a Denúncia quanto à 
alegada insuficiência do termo de referência, em razão da ausência de orçamento em planilhas de 
quantitativos e preços unitários, considerando o elevadíssimo número de possibilidades de demandas 
passíveis de surgir em cada veículo, a depender do tipo e frequência de uso, dos trajetos percorridos, 
de danos causados por terceiros, entre outros fatores, não se mostra razoável exigir, de antemão, 
especificação das peças e serviços a serem adquiridos. Em relação à exigência de qualificação técnica 
para parcelas que não as de maior relevância, o relator ponderou que o serviço objeto do edital 
(manutenção preventiva e corretiva, relativa à mecânica e elétrica com fornecimento de peças e 
serviços de lanternagem), apresenta natureza simples e específica, não sendo razoável exigir a 
indicação de qual deles ostenta maior relevância, e que, muitas vezes, a prestação desses serviços é 
indissociável, sendo necessária a aquisição de uma peça para o consequente reparo do veículo, de 
modo que a indicação, nesse caso, ao contrário de contratações complexas e multifacetadas, não 
traria efeitos práticos, de maneira que tal apontamento descreve mera formalidade, uma indicação 
artificial e, possivelmente, prejudicial. Destacou, ainda, que os requisitos de qualificação técnica 
devem guardar pertinência ou similaridade com o objeto licitado. Assim, embora recomendável, a 
indicação explícita da parcela ou parcelas de maior relevância não é exigida na letra da lei, podendo 
ser inferida da própria descrição do objeto, conforme preceitua o art. 30, § 1º, I, e § 3º, da Lei 
8.663/1993. Por fim, o relator entendeu, em linha com a manifestação da unidade técnica, ser lícita 
a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional, independentemente da exigência de 
comprovação da capacitação técnico-profissional, tendo destacado, nesse diapasão, o 
posicionamento do TCU no julgamento do Processo nº 012.675/2009-0, Acórdão nº 1942/2009 – 
P, de relatoria do Ministro André de Carvalho. Nessa contextura, o relator, conselheiro substituto 
Hamilton Coelho, manifestou-se pela procedência parcial da denúncia, propondo, com amparo no 
disposto no art. 85, II, da Lei Complementar Estadual 102/2008, a aplicação de multa individual de 
R$1.000,00 (mil reais) à responsável, Secretária Municipal de Saúde e única signatária do edital, em 
face da exigência de que a contratada possuísse estabelecimento com espaço físico igual ou maior 
que 400m² (quatrocentos metros quadrados) de área coberta, em grave ofensa ao disposto no inciso 
I, § 1º, do art. 3º da Lei 8.663/93. Concluiu, ademais, pela expedição de recomendações no sentido 
de que, nos certames futuros para contratação de serviços de natureza semelhante, a limitação 
geográfica seja feita com base no critério de distância máxima em quilômetros, como tem sido a 
prática da Administração, bem como que, para a escolha da melhor forma de contratação, dentro 
dos limites legais, sejam resguardadas a isonomia entre os licitantes, a vantajosidade para a 
Administração e a sustentabilidade, a fim de cumprir o dever constitucional de preservação do meio 
ambiente, a teor do art. 225, da Constituição da República e do art. 3º da Lei 8.663/93. A proposta 
de voto do relator foi acolhida, por unanimidade. Processo 1066489, Informativo de Jurisprudência 
do TCEMG nº 226, disponível em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008 

 

1.1.8 Exigência injustificada de cobertura de serviços em todo o território do Estado de Minas 
Gerais e do Distrito Federal: restrição à competitividade. Versam os autos sobre denúncias em 
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face de Pregão Presencial por Registro de Preços, cujo objeto visava a aquisição de serviços de 
gerenciamento de frota por meio de sistema eletrônico com cartão magnético. A denunciante alegou, 
em síntese, (i) inadequação do sistema de registro de preços para a contratação dos serviços 
especificados no edital, tendo em vista que o objeto seria certo, determinado e previsível; (ii) que 
diversos objetos teriam sido licitados por critério de julgamento único, sem o devido parcelamento, 
o que teria restringido a competitividade do certame; (iii) que o procedimento licitatório teria 
abarcado apenas a aquisição do sistema informatizado de frotas de veículos, sendo que os demais 
serviços referentes à manutenção dos automóveis teriam sido adquiridos diretamente na rede 
credenciada, sem licitação prévia; (iv) que não teriam sido estipulados os preços individuais que 
formariam o objeto final; (v) que a exigência de ampla rede credenciamento, em todo Estado de 
Minas Gerais e no Distrito Federal, sem motivação, acarretaria o direcionamento do certame. Gizou, 
ainda, que a denunciada teria firmado Contrato, mediante (vi) procedimento indevido de adesão ao 
contrato celebrado por outra Prefeitura Municipal. O conselheiro substituto Adonias Monteiro, 
inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo presidente, à época, da 
comissão permanente de licitação do município, tendo em vista que, conquanto o presidente da 
comissão permanente de licitação não se afigure, de plano, como “responsável pelo pregão”, 
havendo elementos nos autos que atribuam envolvimento mínimo do agente contestante aos fatos 
noticiados, não cabe o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, devendo a efetiva 
participação ser aferida quando da análise de mérito, consoante precedente na Denúncia 1015714, 
de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão. O relator afastou, também, a nulidade das citações 
do prefeito e da secretária de governo, salientando que este Tribunal vem reiterando a tese de que o 
“Regimento Interno desta Corte não exige que o ofício de citação seja entregue pessoalmente ao 
destinatário, bastando, para a validade da citação, que seja entregue em seu domicílio ou residência 
e que o Aviso de Recebimento traga o nome de quem o recebeu”, bem como de que a “citação se 
fará, conforme dispõe o §2º do art. 166 do Regimento Interno, por via postal, com entrega do aviso 
no domicílio do destinatário e nele será registrado o nome de quem o recebeu”, conforme se observa 
do julgamento dos Recursos Ordinários 1066603, 1066604, 1066605, 1066606 e 1066607, todos de 
relatoria do conselheiro Wanderley Ávila, julgados pelo Tribunal Pleno, na sessão do dia 9/12/2020. 
Colacionou, ainda, nesse viés, a ementa do inteiro teor da Representação 1047643. No mérito, o 
conselheiro substituto Adonias Monteiro asseverou, quanto ao item (i), que da conjugação das 
disposições insertas no art. 15 da Lei 8.663/93, com os preceitos expostos no Decreto Federal 
7.892/2013 e no Decreto Estadual 46.311/2013, resulta nas seguintes hipóteses de cabimento do 
Sistema de Registro de Preços: a) quando houver necessidade de contratações frequentes em razão 
das características do bem ou serviço; b) quando conveniente a entrega parcelada do bem ou quando 
o serviço for remunerado por unidade de medida ou em regime de tarefa; c) quando o bem ou 
serviço destinar-se ao atendimento de mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 
d) quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, 
em razão da natureza do objeto. Destacou, ainda, que o Sistema de Registro de Preços foi idealizado 
com a finalidade de possibilitar maior economia de escala, propiciada pela aquisição conjunta de 
produtos e serviços, eficiência administrativa, com a redução do número de licitações, celeridade na 
contratação, fornecimento de acordo com a necessidade da Administração e redução de volume, 
custo com armazenagem, perdas por perecimento ou má conservação, além do maior prazo de 
validade das propostas apresentadas. Desse modo, em razão dos consideráveis benefícios, alteou que 
o uso do SRP não deve ser, prévia e abstratamente, rejeitado pelos jurisdicionados no caso de 
licitação para aquisição de serviços de gerenciamento de frota por meio de sistema eletrônico com 
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cartão magnético. Assim, sua adequação deve ser analisada no caso concreto, inicialmente pela 
Administração responsável pelo certame e, oportunamente, pelo órgão de controle, com base no 
enquadramento da situação real às hipóteses previstas no regramento que autorizam a utilização do 
sistema de registro de preços e nas vantagens obtidas com a sua utilização, o que, in casu, foi 
verificado nos autos. Além disso, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União – 
TCU (Acórdão n. 120/2018. Processo nº 013.775/2015-4. Representação) a escolha do sistema pelo 
qual se dará a prestação dos serviços se encontra na esfera da discricionariedade do gestor público, 
a quem caberá decidir, motivadamente, qual modelo é mais conveniente e oportuno para as 
necessidades do caso concreto. Em relação aos apontamentos (ii), (iii) e (iv), atinentes ao modelo de 
gestão escolhido pela Administração e à falta de justificativas adequadas para tal escolha, a relatoria 
ressaltou, inicialmente, trechos do parecer exarado em resposta à Consulta 1066820, relatada pelo 
conselheiro Cláudio Couto Terrão, concluindo, em face do caráter normativo da consulta, pela 
regularidade da contratação de empresa especializada para o gerenciamento do fornecimento de 
combustível e da manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota, incluindo o 
provimento de peças, acessórios, mão de obra, desde que devidamente justificada. Nesse contexto, 
entendeu que as justificativas apresentadas no termo de referência e nas defesas demonstraram a 
necessidade de se licitar, em conjunto, os serviços de gerenciamento de abastecimento de frota e de 
gerenciamento da manutenção veicular, sob o prisma da efetividade do controle da frota municipal. 
Não obstante, pontou que a regularidade do modelo de gestão escolhido não afasta a necessidade de 
se obter uma cotação ampla e detalhada dos preços dos serviços a serem contratados e dos bens a 
serem adquiridos, possibilitando a elaboração do orçamento estimado em planilhas de quantitativos 
e preços unitários, conforme consignado no julgamento da Denúncia 1031300, de relatoria do 
conselheiro substituto Victor Meyer. Sendo assim, no caso sob análise, face à constatada ausência de 
estimativa de quantitativos e de preços na fase de planejamento da licitação, com arrimo na 
jurisprudência deste Tribunal (Denúncia 944502), manifestou-se no sentido de que o procedimento 
licitatório careceu de justificativas explícitas na fase de planejamento da licitação que comprovassem 
a vantajosidade e economicidade do modelo de gestão, em infringência ao art. 3º, I e II, da Lei 
10.520/2002, bem como ao art. 7º, § 2º, II, e ao art. 15, § 7º, II, da Lei n. 8.666/1993. Todavia, não 
obstante a procedência parcial deste apontamento, diante da economicidade apresentada pela 
contratação em comparação às contratações dos anos anteriores, o relator considerou suficiente a 
emissão de recomendações aos atuais gestores da Prefeitura Municipal, para que nos próximos 
certames envolvendo o mesmo objeto observem os parâmetros delineados por este Tribunal no 
âmbito da Consulta 1066820, de forma a justificarem o modelo de gestão com a indicação de 
estimativa de quantitativos e de preços referentes ao combustível, às peças de reposição de veículos 
e aos serviços de manutenção de veículos e máquinas, atentando-se, sempre, às razões de ordem 
técnica e econômica que devem incidir na eventual aglutinação dos serviços de gerenciamento de 
abastecimento de frota e de gerenciamento da manutenção veicular, com a advertência de que a 
reincidência da impropriedade apurada poderá ensejar a cominação de multa, nos termos do art. 85 
da Lei Complementar Estadual 102/2008. No que tange ao item (v), o relator asseverou que a 
ampliação da rede credenciada para toda uma região específica como o Distrito Federal, sem que 
isso seja necessário, constitui-se em fator que pode restringir o acesso de empresas do ramo de 
gerenciamento na licitação e reduzir o universo competitivo sem motivo, destacando que não havia 
nos autos do procedimento licitatório nenhuma informação acerca da quantidade de viagens oficiais 
efetuadas pelos veículos da frota municipal às regiões exigidas pelo edital, tampouco um estudo de 
viabilidade sobre as possíveis rotas, o que impossibilitaria, inclusive, a aferição da razoabilidade da 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A1377520154/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0/%2520
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1031300
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/944502
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
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distribuição geográfica. Nesse diapasão, colacionou o teor da ementa do inteiro teor do acórdão da 
Denúncia 951973, de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão, bem como trecho do voto do 
conselheiro Sebastião Helvecio, relator da Denúncia 958374, tendo observado que em ambos os 
precedentes somente uma empresa participou das licitações, assim como no presente caso, tendo os 
respectivos relatores enfatizado a falta de competitividade nos certames. Nessa contextura, com 
arrimo na jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista que os argumentos utilizados pelas defesas 
não foram capazes de suprimir a irregularidade, julgou procedente o apontamento, propondo a 
aplicação de multa ao gestor responsável, notadamente no que se refere à constatação de restrição à 
competitividade, em face da exigência injustificada de cobertura dos serviços em todo território do 
Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal, em infringência ao art. 3º, §1º, I, da Lei 8.663/1993. 
Por fim, o relator reputou improcedente o apontamento atinente à exigência de apresentação de rede 
de credenciamento no momento da contratação, com fulcro no entendimento firmado nos autos da 
Consulta 1066820, de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão, na qual se decidiu que “[...] a 
apresentação da rede credenciada à empresa interessada em prestar serviços não pode ser exigida 
antes do momento da celebração do contrato”. Já em relação à adesão a ata de registro de preços 
(processo carona), reiterou que tal adesão foi devidamente motivada e justificada pelo Executivo 
Municipal. Por todo o exposto, o relator propôs, em apartada síntese, que os apontamentos de 
irregularidade das denúncias fossem julgados parcialmente procedentes, com a consequente 
aplicação de multa individual ao pregoeiro, subscritor do edital e do termo de referência, no 
montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância à dosimetria das sanções de mesma 
natureza, conforme estabelecido no art. 22, § 3º, da Lindb, e diante das circunstâncias do caso, 
notadamente no que se refere a constatada restrição à competitividade, em face da exigência 
injustificada de cobertura dos serviços em todo território do Estado de Minas Gerais e do Distrito 
Federal, em infringência ao art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.663/1993. Propôs, ainda, a emissão de 
recomendações aos atuais gestores da Prefeitura Municipal, para que nos próximos certames 
envolvendo o mesmo objeto observem os parâmetros delineados por este Tribunal no âmbito da 
Consulta 1066820, de forma a justificarem o modelo de gestão também com a indicação de 
estimativa de quantitativos e de preços referentes ao combustível, às peças de reposição de veículos 
e aos serviços de manutenção de veículos e máquinas, em observância ao art. 3º, I e II, da Lei 
10.520/2002, bem como ao art. 7º, § 2º, II, e ao art. 15, § 7º, II, da Lei n. 8.666/1993, atentando-se, 
sempre, às razões de ordem técnica e econômica que devem incidir na eventual aglutinação dos 
serviços de gerenciamento de abastecimento de frota e de gerenciamento da manutenção veicular. 
A proposta de voto do relator foi acolhida, por unanimidade. Denúncias 1041455 e 104147, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 226, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008 

 

1.1.9 Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-operacional, a 
exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b e 10.6.1 do Anexo 
VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017) lapso temporal em regra superior ao prazo inicial do 
contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na 
experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para 
assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do 
órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra 
particularidade. Em licitações de serviços continuados, para fins de qualificação técnico-

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/951973
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/958374
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art3
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art3
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1066820
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041455
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1041470
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625008
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operacional, a exigência de experiência anterior mínima de três anos (subitens 10.6, b e 10.6.1 do 
Anexo VII-A da IN-Seges/MPDG 5/2017) lapso temporal em regra superior ao prazo inicial do 
contrato, deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada em estudos prévios e na experiência 
pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação 
do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua 
essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. habilitação da 
empresa contratada afigurou-se indevida em ambos os certames”. Quanto ao fato de que a exigência, para fins 
de habilitação, de experiência por prazo não inferior a três anos não se afiguraria compatível com o 
objeto licitado, irregularidade não justificada na oitiva realizada pela unidade técnica, o relator 
assinalou que, a despeito de a IN Seges-MPDG 5/2017 prever a possibilidade de a Administração 
exigir dos licitantes a “comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, 
mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, 
podendo ser aceito o somatório de atestados” (item 10.6, letra ‘b’, do Anexo VII-A), a jurisprudência do 
TCU (a exemplo dos Acórdãos 2.870/2018 e 2.785/2019, ambos do Plenário) tem considerado que 
tal parâmetro temporal deve ser objeto de justificativas nas situações em que o objeto licitado referir-
se a contratação pelo período de doze meses. Para ele, restou caracterizada a “ausência de justificativas 
em ambos os certames licitatórios”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao 
Dsei-TO que “abstenha-se de prorrogar o Contrato 1/2020 ou, se não for possível concluir a tempo a contratação 
que visa a substituir o mencionado pacto, prorrogue-o somente pelo prazo necessário para a realização de novo certame 
com o estabelecimento de cláusula resolutiva de extinção contratual imediata por ocasião do início da execução do novo 
contrato, de modo que a prorrogação não se estenda por tempo além do estritamente necessário à substituição 
contratual”, sem prejuízo de dar ciência ao órgão, para adoção de medidas internas com vistas à 
prevenção de outras ocorrências semelhantes, acerca das seguintes impropriedades identificadas: 
“9.4.2. habilitação indevida da vencedora, descumprindo-se o princípio constitucional da isonomia, bem como os itens 
9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 e 9.11.2.5 do Edital do Pregão 3/2020, o item 8.104 do edital do Pregão 15/2017 e os 
arts. 3º, caput, e 30, inciso II e parágrafo primeiro, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que: 9.4.2.1. a vencedora 
não comprovou, em ambos os certames, qualificação técnica mediante apresentação de atestados aptos à demonstração 
da experiência mínima de três anos de prestação de serviços (direta, e não mediante agenciamento dos serviços) em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação; [...] 9.4.2.3. no âmbito Pregão 15/2017, 
o licitante que havia sido classificado em primeiro lugar foi inabilitado com base no item 8.104 do edital do certame, 
justamente o que estabelece a necessidade de comprovação de capacidade técnica por meio de atestados que comprovem 
a execução de serviços similares ao do objeto licitado por período não inferior a três anos, evidenciando que a habilitação 
da vencedora mesmo sem esta última ter comprovado a referida capacidade foi não só incorreta, como também 
representou tratamento indevidamente diferenciado entre os licitantes; 9.4.3. ausência de justificativa, de razoabilidade 
e de proporcionalidade ao se exigir, no item 9.11.2 do Edital do Pregão 3/2020 e no item 8.104 do Edital do Pregão 
15/2017, comprovação de capacidade técnica mediante demonstração de experiência mínima de três anos, tempo esse 
que se afigura demasiado se contrastado com as baixas complexidade e risco dos objetos licitados e com o fato de que 
as vigências contratuais iniciais são de apenas doze meses, não se verificando qualquer circunstância que torne necessário 
tamanho lapso temporal para fins de comprovação de experiência, o que contraria a jurisprudência do TCU (Acórdãos 
Plenário nºs 2.870/2018 e 2.785/2019)”. Acórdão 503/2021 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos nº 409, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.10 Licitações. Serviço de Tecnologia da Informação: dispensa de licitação, delegação de 
função normativa e livre iniciativa. É constitucional dispositivo de lei em que se dispensa a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2870%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2785%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2870%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2785%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A503%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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licitação a fim de permitir a contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), pela União, para prestação de serviços de tecnologia da informação considerados 
estratégicos, assim especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do respectivo ministério. 
Frisa-se o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no exame da ADI 5127/DF (1). Na 
ocasião, o STF assentou que viola a Constituição Federal (CF) a prática da inclusão de matérias de 
conteúdo estranho ao objeto originário de medida provisória, mediante emenda parlamentar, na sua 
conversão em lei. Contudo, manteve hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática — 
contrabando legislativo — promulgadas até a data daquele julgamento (15.10.2015), em atenção ao 
princípio da segurança jurídica. O art. 67 da Lei 12.249/2010 (2), impugnado, deu nova redação ao 
art. 2º da Lei 5.615/1970 (Lei do Serpro). A norma foi editada no exercício da competência privativa 
da União, a teor do art. 22, XXVII, da CF (3). Afasta-se a alegada ofensa ao art. 246 da CF (4), pois 
não houve, na fração de interesse, mudança substancial do conteúdo do art. 22, XXVII, pela Emenda 
Constitucional 19/1998. No que concerne à observância do postulado da separação de Poderes e da 
legalidade, o preceito questionado, lei em sentido formal e material, atende efetivamente à exigência 
dos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput e XXI, da CF (5). O STF já registrou que razões econômicas e políticas 
são aptas a legitimar restrições à regra geral das licitações. Ademais, os aludidos princípios não vedam 
a delegação de funções normativas a entes de feição administrativa, desde que preestabelecidas, na 
respectiva lei, as diretrizes de tais atribuições por meio de tipificação mínima do conteúdo a ser 
integrado pela Administração. Mostra-se legítima a atuação normativa do Poder Executivo quando 
integrativa de prévia escolha do legislador. A delegação, a ato de ministro de Estado, da especificação 
dos serviços tidos por estratégicos no âmbito do ministério traduz fórmula análoga à empregada 
pelo art. 24, IX, da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações) (6). Há evidente interesse público a justificar 
que serviços de tecnologia da informação a órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional e a 
Secretaria da Receita Federal, integrantes da estrutura do Ministério da Economia, sejam prestados 
com exclusividade por empresa pública federal criada para esse fim, como é o caso do Serpro. Os 
arts. 170, parágrafo único, e 173, caput, da CF (7) autorizam o legislador a estabelecer restrições, 
preservado seu núcleo essencial, ao livre exercício de atividade econômica. Imperativos relacionados 
à segurança nacional, à soberania e ao interesse coletivo, bem como à exigência de preservação da 
privacidade na custódia dos dados pessoais dos brasileiros, legitimam, na espécie, a escolha do 
legislador no sentido de afastar do mercado a prestação à União de determinados serviços de 
tecnologia da informação reconhecidos como estratégicos. O direito fundamental à livre iniciativa 
não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades 
privadas, haja vista a necessidade de sua compatibilização com os demais princípios, garantias, 
direitos fundamentais e valores protegidos pela CF. Aliás, na Lei 8.666/1993, há dispositivo em que 
se dispensa a licitação para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à sua vigência (art. 24, VIII). É preciso 
registrar que, desde 1º.1.2019, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão — órgãos mencionados no preceito em debate — foram reunidos no Ministério da 
Economia. O Plenário, por maioria, conheceu de ação direta de inconstitucionalidade e julgou 
improcedente o pedido formulado em face do art. 67 da Lei 12.249/2010. Vencido o ministro Marco 
Aurélio. ADI nº 4829/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1010/2021, disponível em: 
Brasília, 26 de março de 2021 Nº 1010 (stf.jus.br) 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Servi%C3%A7o
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1.1.11 Licitação. Edital. Capacidade Técnica. Atestado. A exigência de comprovação de qualificação 
técnica, de serviços a serem executados em local específico e com limitação de tempo, inibe a 
participação na licitação e afronta o disposto no art. 30, § 5º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
5.851/2020, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.12 Licitação. Concorrência. Alienação. Bem Público. A alienação de bens públicos está 
subordinada à existência de certos requisitos, quais sejam, interesse público devidamente justificado, 
exigência de avaliação prévia e autorização legislativa, conforme previsto no art. 17, I, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993. TC 10.437/2019, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 
(tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.13 Edital. Serviços Continuados. Os trabalhos técnicos profissionais especializados pretendidos 
possuem marcos temporais e produtos definidos e a natureza permanente de um órgão ou a contínua 
atividade de regularização fundiária não transformam tais tarefas em permanentes e contínuas, 
devendo estar configurada a contratação de serviços continuados para justificar a utilização do 
Decreto Municipal n.º 58.400/2018. TC 1.968/2019,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.14 Edital. Serviços. Terceirização. É vedada a contratação de serviços inerentes às categorias 
funcionais abrangidas por plano de cargos do órgão, por acentuarem riscos de terceirização da 
atividadefim, conforme disposto no art. 3º, IV, Decreto Federal n.º 9.507/2018. TC 1.968/2019,  
Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.15 Licitação. Empresa. Recuperação Judicial. Admite-se a participação, em licitação, de empresa 
em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, 
que certifique que está apta econômica e financeiramente a participar do certame, em atenção ao 
princípio da competitividade, previsto na Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 12.698/2017,  Boletim de 
Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.16 Contrato. Prorrogação. Prazo. Nas contratações cujo objeto seja a locação de equipamentos, a 
prorrogação do contrato por prazo superior a 48 (quarenta e oito) meses contraria o disposto no art. 
57, IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 4.397/2016,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.17 Registro de Preço. Prorrogação. Impugnação. Efeito Suspensivo. O requerimento que 
pretenda a impugnação de ato de prorrogação de uma ata de registro de preço não pode ter o efeito 
suspensivo necessariamente atribuído, haja vista a inexistência de lei que obrigue, conforme art. 109, 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
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§ 2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 4.670/2015,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.18 Licitação. Planilha Orçamentária. As licitações para a execução de obras e serviços devem ser 
instruídas com orçamento detalhado em planilha de todos os seus custos unitários, conforme art. 7º, 
§ 2º, II, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 10/2014,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, 
disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.19 Contrato. Anotação de Responsabilidade Técnica. Dispensa do Recolhimento. O titular de 
cargo de provimento efetivo, integrante da carreira de Engenheiro ou similar, quando na função de 
fiscal ou gestor de contrato, está dispensado da obrigatoriedade do recolhimento da ART, em razão 
do regime jurídico administrativo que atribui à Administração Pública a prerrogativa da fiscalização 
do particular contratado pela Administração, conforme art. 58, III, Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
2.777/2011,  Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.1.20 Licitação. Concessão de Serviço Público. Capacidade Técnico-Profissional e Técnico-
Operacional. Atestado de Capacidade Técnica. Atividade Meio-Fim. Subcontratação. É 
ilícita a exigência de atestado de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional para parcelas 
que constituem atividade-meio do objeto licitado e que habitualmente são subcontratadas. Acórdão 
TC nº142/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110,  disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.21 Licitação. Concessão de Serviço Público. Estacionamento. Capacidade Técnico-
Operacional. Logradouro Público. É ilícita a exigência que limite, de forma injustificada, a 
comprovação de capacidade técnico-operacional a estacionamentos de logradouros públicos e em 
municípios do território brasileiro, por violação ao princípio da isonomia entre os licitantes. Acórdão 
TC nº142/2021,  Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.22 Licitação. Concessão de Serviço Público. Modelo Econômico- Financeiro. Tributação. 
Fluxo de Caixa Descontado. O método do fluxo de caixa descontado a valor presente é o mais 
indicado para a avaliação econômico-financeira de projetos de concessão de serviço público. 
Acórdão TC nº142/2021,  Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: 
Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.23 Licitação. Concessão de Serviço Público. Qualificação Econômico-financeira. Patrimônio 
Líquido. O percentual de patrimônio líquido exigido na fase de qualificação econômico-financeira 
deve ser o necessário para garantir as obrigações de investimento e de operação, sendo 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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desproporcional a exigência de percentual máximo, de 10%, sobre o valor total estimado de receitas 
brutas a serem auferidas durante a execução do contrato. Acórdão TC nº142/2021, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

1.1.24 Licitação. Vale Refeição. Cartão Magnético. Discricionariedade. Na licitação de serviços de 
fornecimento de cartão de vale refeição, a exigência de chip eletrônico não afronta a competitividade 
do certame, inserindo-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Acórdão TC nº 
5411/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.1.25 Contrato Administrativo. Liquidação da Despesa. Pagamento Antecipado. Para ser permitida 
a presença de pagamento antecipado em contrato administrativo, devem estar presentes os seguintes 
requisitos: previsão no ato convocatório, existência de estudo fundamentado comprovando a real 
necessidade e economicidade da medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que 
resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação. Acórdão TC nº173/2021, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

1.1.26 Na contratação integrada do RDC (art. 9º da Lei 12.462/2011), se não houver alocação 
objetiva de riscos entre as partes, prevista no edital do certame, o contratado deve assumir 
eventuais encargos resultantes de erros, incompletudes e omissões do anteprojeto, 
identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo, uma vez que tal 
situação, inerentes a esse regime de contratação, pode ser considerada álea ordinária. Por 
meio do Acórdão 2591/2017-Plenário, o TCU fixou prazo para a Infraero anular o 1º Termo Aditivo 
ao Contrato TC 014-EG/2013/0001, relativo às obras de ampliação e reforma do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais/PR, em decorrência dos seguintes acréscimos 
e modificações considerados ilegais: i) “alteração dos túneis de acesso das novas pontes de embarque, que resultou 
no acréscimo de R$ 6.046.042,34 ao ajuste contratual”; ii) “inclusão da pavimentação de faixa contínua à via de 
serviço entre o concourse e o pátio de aeronaves, no valor de R$ 255.588,21”; iii) “elevação do item relativo ao 
gerenciamento do projeto de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto, no valor de R$ 
1.642.756,44”. O referido contrato, no valor original de R$ 246.746.400,00, sob regime de execução 
de contratação integrada, fora celebrado após procedimento licitatório realizado no RDC Presencial 
13/DALC/SBCT/2012. Ao apreciar o pedido de reexame interposto em face da deliberação do 
TCU, o relator destacou, preliminarmente, que ao implantar o regime de contração integrada, a Lei 
do RDC trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento e a implantação de 
empreendimentos de grande magnitude e complexidade técnica, sob a premissa de que o particular 
pode gerenciar melhor os riscos de elaboração de projetos, apresentar metodologias construtivas 
diferenciadas, trazer novas tecnologias e administrar de forma eficiente os prazos de entrega dos 
resultados. Ao contratado incumbe, por preço certo e fechado, elaborar os projetos básico e 
executivo, desenvolver metodologia própria segundo os delineamentos básicos do anteprojeto anexo 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2591%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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à licitação, promover a realização integral das obras e serviços e a entrega do empreendimento em 
condições operacionais e funcionais. Nesse contexto, e em cumprimento ao art. 9º, § 2º, da Lei 
12.462/2011, o edital do certame continha anteprojeto de engenharia com todos os documentos 
técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo relatório descritivo 
do empreendimento, com a visão global dos investimentos, descrição do programa de necessidades, 
nível de serviço desejado, estética do projeto arquitetônico, parâmetros de adequação ao interesse 
público, tais como funcionalidade e acessibilidade. O relator frisou ainda que, em regra, a Lei do 
RDC, em seu art. 9º, § 4º, veda a celebração de termos aditivos a contratos firmados sob regime de 
contratação integrada, salvo nas hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
decorrente de caso fortuito ou força maior, ou necessidade de alteração do projeto ou das 
especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da 
Administração Pública, desde que não sejam decorrentes de erros ou omissões por parte do 
contratado, observados os limites previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. Dito isso, enfatizou 
que a controvérsia nos autos decorreria da celebração de aditamento ao contrato antes mesmo da 
aprovação dos projetos básico e executivo pela Administração e sem que estivessem presentes os 
pressupostos excepcionais de modificação da avença, estabelecidos no art. 9º, § 4º, da Lei 
12.462/2011. Especificamente quanto à alteração do túnel fixo de acesso às novas pontes de 
embarque, o relator pontuou que o motivo do aditamento fora a incompatibilidade entre a 
representação gráfica do anteprojeto e a norma técnica da ABNT para acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBR 9050/2004, também prevista no instrumento 
convocatório, que exigia inclinação máxima de 8,33% da rampa da ponte de embarque. O relator 
aduziu não haver amparo legal para a celebração de aditivos com o propósito de corrigir erros, 
imprecisões ou omissões no anteprojeto, tal qual verificado nos autos. Segundo ele, é inerente ao 
regime das contratações integradas que o anteprojeto e seus correspondentes estudos preliminares 
limitem-se a fornecer elementos mínimos à efetiva caracterização da obra, a fim de prover os 
licitantes com informações básicas e suficientes para formatação das propostas, escolha das soluções 
técnicas e seleção da oferta mais vantajosa para a Administração, conforme previsto no art. 9º, § 2º, 
inciso I, da Lei 12.462/2011. Destarte, caberá ao contratado “assumir os riscos de imprecisão do anteprojeto 
e dos estudos preliminares quando da elaboração do projeto definitivo da obra”. Em se tratando de 
empreendimentos de grande porte e alta complexidade como o objeto em análise, “é normal que 
eventuais lacunas e contradições do anteprojeto venham a ser enfrentadas e suplantadas na elaboração e detalhamento 
do projeto básico ou executivo pela empresa contratada”. Para o relator, a contratação integrada pressupõe, 
na ausência de disposição editalícia em contrário, que o particular possa adotar critérios e 
metodologias executivas diferenciadas em relação ao anteprojeto da licitação, razão por que “se não 
houver uma alocação objetiva de riscos entre as partes, prevista no instrumento convocatório e no contrato, o construtor 
deverá assumir os eventuais encargos resultantes de incompletudes e omissões inerentes a qualquer anteprojeto”. O 
relator chamou a atenção para a necessidade de distinguir o projeto básico inicialmente desenvolvido 
pela contratada, que poderá utilizar diferentes critérios e metodologias construtivas em relação ao 
anteprojeto da licitação, e uma posterior alteração desse projeto definitivo requerida pela 
Administração após ter sido elaborado pelo construtor e aprovado pelo contratante. Para ele, 
somente a hipótese de alteração do projeto básico poderia dar ensejo à celebração de aditivo 
contratual. No caso concreto, “admitiu-se um aditamento em decorrência de análise preliminar realizada pela 
Infraero nos projetos em elaboração pelo contratado. Não há hipótese legal de aditamento para correção de imprecisões 
do anteprojeto. Anteprojeto não é projeto básico”. Portanto, acrescentou o relator, “era esperado que o consócio 
construtor, valendo-se de sua experiência e especialização, houvesse previamente identificado eventuais lacunas no 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 22 de 59 

processo licitatório a fim de adequar a extensão e o formato dos túneis de acesso às pontes de embarque sugeridos no 
anteprojeto, quando da elaboração do projeto básico, dando cumprimento à condição técnica de contorno insuperável”. 
E concluiu: “Não se verificam as hipóteses legais de aditamento contratual. Por óbvio, não houve caso fortuito ou 
motivo de força maior. Também não se tratava de modificação superveniente de projeto básico requerido pela 
Administração, o qual se encontrava em elaboração. O que ocorreu, na verdade, foram discussões preliminares durante 
a etapa de estudos, antes da confecção dos projetos básico e executivo. Não se trata de fatos supervenientes à contratação, 
mas de erros, incompletudes e omissões pré-existentes no anteprojeto”. A seu ver, a situação retratada nos autos 
“pode ser considerada álea ordinária, haja vista serem inerentes ao regime da contratação integrada eventuais riscos 
assumidos pelo contratado decorrentes de imprecisões naturais do anteprojeto anexo à licitação, os quais venham a ser 
posteriormente identificados quando da elaboração dos projetos básico e executivo”. Nesse contexto “a tese esposada 
pela defesa imporia assimetria e subversão da lógica que permeia o regime da contratação integrada, segundo a qual os 
riscos oriundos da álea ordinária do negócio deveriam ser integralmente suportados pelo contratado. Seguindo o 
raciocínio do recorrente, além de os ganhos de eficiência decorrentes da adoção de metodologias construtivas diferenciadas 
serem apropriados pelo particular como previsto em lei, contraditoriamente o ônus decorrente de margens de erros e 
imprecisões do anteprojeto seria assumido pela Infraero. Além disso, a proposta comercial do consórcio já prevê, na 
taxa de BDI, rubrica de riscos e imprevistos para fazer face a incertezas na formação de preços de obras e serviços de 
engenharia. Desse modo, os encargos adicionais eventualmente assumidos pelo contratado são, pelo menos, parcialmente 
amortizados por essa remuneração”. E arrematou: “Cabem, aqui, as mesmas considerações jurídicas e técnicas para 
refutar o aditamento do contrato em razão de inclusão da pavimentação de faixa contínua à via de serviço entre o 
concourse (edificação anexa ao terminal de passageiros ao qual é interligada por passarelas) e o pátio de aeronaves, 
que onerou a avença em R$ 255.588,21”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu negar 
provimento ao pedido de reexame. Acórdão 544/2021 Plenário, Informativo de Licitações e 
Contratos nº 410, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.27 Para a realização de procedimento licitatório em repartição sediada no exterior, com objeto 
a ser executado no Brasil, devem estar demonstradas a necessidade e a vantajosidade de 
realização da licitação no exterior, para não haver afronta nos arts. 23, § 3º e 42 da Lei nº 
8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 

irregularidades relacionadas à implementação do Projeto do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO), 

denominado posteriormente de Sistema de Simulação de Apoio de Fogo (SIMAF), objeto do Contrato 

1.082/2010, celebrado pelo Exército Brasileiro ao custo de € 13.980.000,00. Entre as irregularidades 

suscitadas, mereceu destaque o fato de haver sido realizada licitação pela Comissão do Exército Brasileiro 

em Washington (CEBW), na modalidade convite, para contratação de serviços que seriam, em sua 

integralidade, implementados no território brasileiro. No entendimento da unidade técnica, a realização 

de licitação internacional, na modalidade convite, para contratação com custo total tão elevado, só seria 

admissível, excepcionalmente, se os serviços tivessem que ser necessariamente executados em repartições 

federais sediadas no exterior, tendo em vista a ausência de regulamentação definitiva do disposto no art. 

123 da Lei 8.666/1993 (“Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no 

exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de 

regulamentação específica”). Destarte, a unidade técnica entendeu ter restado configurada a 

irregularidade concernente à aquisição do Simulador de Apoio de Fogo, por meio da CEBW, sediada no 

exterior, em vez da realização de licitação internacional em solo brasileiro, sem que fossem apresentadas 

as devidas motivações, contrariando os princípios da legalidade e da motivação, bem como os arts. 20 e 

23, § 3º, da Lei 8.666/1993. Ao dissentir da unidade técnica, o relator destacou, preliminarmente, que o 

certame questionado fora fundamentado no art. 123 da Lei 8.666/1993, tratando-se, pois, de licitação no 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A544%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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exterior, que ainda carece da referida regulamentação, diferentemente de licitação internacional, em 

relação à qual a Lei 8.666/1993 apresenta dispositivos específicos (art. 23, § 3º; art. 32, §§ 4º e 6º; e art. 

42). E quanto à necessidade de melhor regulamentação para o art. 123 da Lei 8.666/1993, o relator 

pontuou que o Tribunal já apreciou essa matéria em várias oportunidades, a exemplo do Acórdão 

1126/2009-Plenário. Ressaltou também que, especificamente para repartições do Ministério da Defesa 

sediadas no exterior, como é o caso da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, por serem 

abordadas questões relacionadas à Defesa Nacional e na ausência de regulamentação, deveriam ser 

ponderadas as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, entendeu que a utilização, em 2010, da 

Portaria 809/2008 do Comandante do Exército (Regimento Interno da CEBW) representava a prevalência 

do entendimento consignado no citado Acórdão 1126/2009-TCU-Plenário, no sentido de que “também é 

possível haver vantajosidade com o fundamento em licitação realizada com base no art. 123 da Lei 

8.666/1993, devendo-se exigir, contudo, que sejam adotadas medidas que visem a garantir a ampla 

competitividade do certame”, o que, a seu sentir, “restou plenamente verificado no caso do projeto SAFO, 

em que houve a cotação inicial junto a 13 empresas e remessa de convites para um total de 19 empresas, 

com prorrogação de prazo de 45 dias para encaminhamento de propostas”. Considerou, portanto, 

“adequado o processo licitatório realizado no âmbito do Projeto SAFO com base da Portaria 809/2008 

do Comandante do Exército (Regimento Interno da CEBW), tendo em vista a falta de regulamentação 

definitiva do art. 123 da Lei n. 8.666/1993”. Não obstante, nos termos da proposta do relator, o Plenário 

decidiu dar ciência ao Comando do Exército que, “para a realização de procedimento licitatório via 

Comissão do Exército Brasileiro em Washington, como no caso do certame que culminou no Contrato 

1.082/2010, com objeto a ser executado no Brasil, deve restar efetivamente demonstrada a necessidade 

e a vantajosidade de realização da licitação no exterior, para não haver afronta ao disposto nos arts. 23, 

§ 3º, e 42 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei”. Acórdão 541/2021 Plenário, Informativo de 
Licitações e Contratos nº 410, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 

 

1.1.28 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Tratamento Diferenciado. Pequena 
Empresa. Microempresa. Direito de Preferência. Empresa Coligada. Sujeita-se à declaração 
de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) a empresa que participa de licitação na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, embora seja coligada ou integrante de fato de grupo 
econômico de empresa de maior porte, ainda que não haja coincidência de sócios, proporcionando 
a esta o usufruto indireto dos benefícios previstos na LC 123/2006. Acórdão nº 623/2021, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.29 Consulta. Autarquia Municipal. Contratação. Plataforma Tecnológica. Prestação de 
Serviços Financeiros. Impossibilidade. O TCE/SC respondeu Consulta sobre a viabilidade 
jurídica de formalização de procedimento administrativo licitatório para contratação sem custos de 
plataforma tecnológica digital para a desintermediação de serviços financeiros e movimentação de 
recursos no âmbito de um arranjo de pagamentos com uso da marca associada (Lei 12.865/2013, 
art. 6º, I); como forma adicional para arrecadação de tarifas. O Tribunal decidiu que: “Não encontra 
amparo legal a contratação, por autarquia municipal, de plataforma tecnológica digital para a 
desintermediação de serviços financeiros e movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de 
pagamentos com uso da marca associada (Lei 12.865/2013, art. 6º, I), como forma adicional para 
arrecadação de tarifas”. E encaminhou os Prejulgados 1145 e 2213 para o Consulente.  Trata-se de 
Consulta formulada pelo Diretor-Geral da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1126%2520ANOACORDAO%253A2009%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1126%2520ANOACORDAO%253A2009%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A541%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Camboriú-EMASA, na qual o Consulente informou que “a EMASA recebeu proposta de uma 
empresa privada que propõe parceria e facilitação na arrecadação das faturas, por meio de 
desintermediação em arranjo de pagamentos, tendo como contrapartida eventual captação de 
usuários consumidores como clientes de conta digital e que “essa proposta motivou que fosse 
encaminhada consulta a esta Corte acerca da viabilidade jurídica de a EMASA realizar procedimento 
administrativo licitatório para contratação sem custos de plataforma tecnológica digital para a 
desintermediação de serviços financeiros e movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de 
pagamentos com uso da marca associada (Lei 12.865/2013, art. 6º, I); como forma adicional para 
arrecadação de tarifas”. O Relator mencionou o art. 2º da Lei (municipal) nº 2.498/2005, o qual 
informa a natureza jurídica de autarquia e suas competências e entendeu que a proposta e criação do 
EMASA Bank envolveria “operações financeiras, extrapolando as competências legais da 
autarquia”.  Extrai-se da ementa do voto Relator: “AUTARQUIA MUNICIPAL. 
CONTRATAÇÃO. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. Não há amparo legal para que a autarquia municipal 
contrate plataforma tecnológica digital para a desintermediação de serviços financeiros e 
movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamentos com uso da marca associada, 
como forma adicional para arrecadação de tarifas". @CON-21/00070104, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.30 Consulta. Licitação. Propostas. Falhas. Omissões. Baixa Materialidade. Competitividade. 
Seleção mais vantajosa. O TCE/SC respondeu Consulta acerca da interpretação do art. 43, §3º, 
do art. 44 caput e §3º, e do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93 nos processos de concorrência pública 
para contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia, com o seguinte 
entendimento: "É possível a utilização da diligência prevista no art. 43, § 3º da Lei Federal n. 
8.666/93 para o saneamento de propostas de falhas e omissões formais e de baixa materialidade, a 
fim de ampliar a competitividade e na busca da seleção mais vantajosa, desde que o preço global 
ofertado inicialmente não seja majorado". Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Presidente 
do Hospital Municipal São José e Secretário Municipal da Saúde de Joinville com os seguintes 
questionamentos: "Para adequada interpretação do art. 43, § 3º, do art. 44, caput e 3§, e do art. 45 
da Lei Federal n. 8.666/93, quais limites e parâmetros devem ser adotados pela Comissão de 
Licitação para promover diligências em relação ao saneamento e à adequação de eventuais erros 
constatados em propostas de preços – aí incluídos o orçamento detalhado e a planilha de composição 
de custos – apresentadas pelos licitantes?; 2. É possível a realização de diligência pela Comissão de 
Licitação para adequação de irregularidades, inconsistências ou omissões eventualmente 
identificados pela área técnica, a exemplo das seguintes hipóteses: a. Quando a planilha de 
composição de custos apresentada pelo licitante está incompleta, faltando materiais ditos como 
essenciais para execução de alguns serviços; b. Quando a planilha de composição de custos é 
apresentada com inconsistências na quantificação de itens, por exemplo com unidades de medida 
zeradas; c. Quando o licitante apresenta somente planilha de composição de custos própria e não 
referenciada, porém acompanhada de planilha orçamentária que contemple além da composição 
própria, a referenciada; d. Quando não apresentada a planilha de composição de custos, somente a 
planilha orçamentária; e e. Quando o licitante apresenta planilha orçamentária/orçamento detalhado 
com itens cujos valores de mão-de-obra são negativos”. Inicialmente, o Relator citou os artigos o 43 
e 44 da Lei nº 8.666/93, e explicou que "[...]a diligência é um procedimento facultativo da Comissão 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100070104
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de Licitação quando entende necessária a compreensão ou complementação de alguma informação 
constante na proposta. Aliás, essa é a única vedação expressa constante no dispositivo supracitado, 
qual seja: é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta".  O Relator relacionou os julgados: Acórdão 357/2015 – Plenário. 
Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 2742/2017 - Plenário. Relator Ministro Aroldo Cedraz; 
Acórdão 2.239/2018 - Plenário. Relatora Ana Arraes; Acórdão 719/2018 - Plenário. Relator Bruno 
Dantas; Acórdão 370/2020 - Plenário. Relator Marcos Bemquerer, e Acórdão 906/2020 – Plenário. 
Relator Weder de Oliveira.  E concluiu que: "interesse público é a finalidade primordial dos atos 
administrativos e, salvo melhor juízo, o núcleo duro de qualquer interpretação legal no âmbito do 
Direito Administrativo. Assim, entendo que não seria do interesse público eventual inabilitação de 
um licitante por erros formais ou aqueles de baixa materialidade, quando passível de serem sanados. 
O instrumento para isso é justamente a diligência prevista no art. 43, §3º da Lei de Licitações, de 
modo a preservar a melhor e mais vantajosa proposta para a Administração. Por esse motivo, 
corroboro com o entendimento exarado pelo Corpo Instrutivo, e endossado pela Procuradoria 
Geral, no sentido de que todas as hipóteses trazidas pelo Consulente são passíveis de 
saneamento". @CON 20/00564172, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível 
em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.31 Consulta. Saúde. Leitos de UTI. Contratação. COVID-19. Formas de Custeio. 
Excepcionalidade. O TCE/SC respondeu Consulta formulada pelo Prefeito de Florianópolis 
acerca da possibilidade de o Município contratar leitos de UTI para tratamento do COVID-19, com 
pagamento do serviço a partir da disponibilização do leito, sem necessidade de vincular à efetiva 
utilização.  O questionamento formulado pelo Prefeito de Florianópolis foi o seguinte: "tendo em 
vista a situação emergencial de saúde provocada pelo COVID-19, é possível que o Município realize 
a contratação de rede complementar de saúde, com o objetivo de obter a prestação de serviços 
hospitalares para tratamento de infecção pelo COVID-19, em leitos de UTI, com pagamento do 
serviço prestado a partir da disponibilização do leito na Central de Regulação de Leitos Hospitalares 
de Santa Catarina, sem necessidade de vincular à efetiva utilização?" Inicialmente, o Relator 
informou que embora a indagação se refira a uma situação notoriamente concreta enfrentada pelo 
Consulente, “a relevância social e a repercussão da matéria autorizam o conhecimento da Consulta, 
conforme dispõe o art. 104, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno", e observou que “as competências do 
Tribunal de Contas do Estado encontram-se delineadas na Constituição Estadual. Dito isso, tem-se 
que a regularidade da aplicação dos recursos oriundos do Ministério da Saúde, no caso de habilitação 
e respectiva utilização de leitos de UTI COVID-19, não compete a este Tribunal de Contas". Para o 
Relator, nos termos dos art. 197 e 198 da Constituição Federal, “ as ações e serviços de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (SUS), composto 
por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais. Como autoriza a Constituição, as ações e 
serviços de saúde devem ser prestados diretamente pelo Estado ou por meio de terceiros, inclusive 
por pessoas físicas ou jurídicas da rede privada. No mesmo sentido, art. 24 da Lei n. 8.080/1990 
estabelece que quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes, este poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela rede privada". Citou, ainda, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.357, 
na qual o Supremo Tribunal Federal afirmou que os rigores impostos pela norma podem ser 
afastados em prol da conjugação de objetivos estruturantes da sociedade. Nesse rumo, 
excepcionalmente, afastou o rigor de exigências previstas na LRF durante o estado de calamidade 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000564172
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 26 de 59 

pública e para fins exclusivos de combate integral da pandemia do COVID-19. E ainda destacou a 
decisão da Consulta @CON-20/00523737 formulada pela Associação de Municípios de Entre Rios, 
acerca da viabilidade de pagar por despesas fixas de contratos de prestação de serviço de transporte 
escolar, postos à disposição do município, sem a execução do serviço, em virtude da paralisação das 
aulas em decorrência da pandemia. O Relator observou que, como regra, a contratação e o respectivo 
pagamento de serviços por parte da Administração Pública depende da observância prévia de rígidas 
normas. "Nos termos dos arts 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964, o pagamento da despesa pública 
somente pode ser efetuado após sua regular liquidação, a qual tem por fim verificar a regularidade 
do ajuste e a efetiva prestação de serviço. Constata-se que a incidência das normas que tratam do 
estágio da despesa pública, sem considerar a excepcionalidade do atual estado de pandemia, impede 
o gestor de efetuar o pagamento sem que haja a comprovação da efetiva execução do serviço. Ocorre 
que, no caso em exame, a efetiva execução do serviço somente se verifica quando confirmada a 
internação hospitalar (AIH). E a necessidade de internação hospitalar não é uma situação previsível 
e quantificável durante o período da pandemia que ora que afigura". Assim sendo, concluiu que: "É 
possível a contratação de leitos de UTI da rede privada, postos à disposição da rede pública para 
atender pacientes de COVID-19, quando o custeio for realizado com recursos próprios ou 
decorrentes de outras fontes das quais haja expressa autorização, somente durante o período 
emergencial e de excepcionalidade ocasionado pela pandemia do COVID-19, e, desde que: a) 
fundamentado em necessidade potencial; b) o valor do leito obedeça os parâmetros do Ministério 
da Saúde; c) não esteja sendo custeado com recursos federais; d) fique disponível para a central de 
regulação competente durante todo o período de contrato; e, e) esteja vinculado e voltado 
unicamente para o atendimento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19". @CON-
21/00055644, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de 
Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.1.32 Licitação. Serviços Contínuos. Serviços de manutenção e reparos. Mão de obra. Ordem de 
execução de serviços. Remuneração. Metodologia. Critério de seleção. Princípio da seleção 
da proposta mais vantajosa. A utilização, como critério de seleção para contratação de serviços de 
manutenção predial, do referencial de custo de postos de trabalho alocados é incompatível com a 
metodologia de remuneração baseada em ordens de serviços. Além de não garantir a seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração, tampouco permite estabelecer conexão necessária e 
suficiente entre os critérios de seleção do fornecedor e os critérios de medição e pagamento do 
contrato, violando o art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993. Acórdão 698/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.1.33 Contrato Administrativo. Sanção administrativa. Inadimplência. Multa. Limite Máximo. É 
lícita a fixação de multa no valor de 20% sobre a parcela inadimplida do contrato. O limite de 10% 
para a cláusula penal previsto no art. 9º do Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura) não é aplicável aos 
contratos administrativos, e sim o estabelecido no art. 412 do Código Civil – aplicado supletivamente 
às contratações públicas por força do art. 54, caput, da Lei 8.666/1993 –, segundo o qual o limite 
para a estipulação da penalidade é o valor da obrigação principal. Acórdão nº 715/2021,  Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
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1.1.34 Dispensa de Licitação. Exigência de Garantia Contratual. Clausula Obrigatória. 
Justificativa para a Dispensa da Garantia Contratual. Não só há a possibilidade de se exigir 
garantia em contratações oriundas de atos de dispensa de licitação, como é recomendado que a 
Administração assim proceda, cercando-se das cautelas necessárias para evitar prejuízos ao erário 
advindos de eventual inadimplemento contratual. A garantia para assegurar a execução contratual é 
cláusula necessária ao contrato administrativo, conforme artigo 55, VI da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Portanto, para que a garantia seja dispensada e a cláusula que a prevê seja suprimida do instrumento 
contratual, necessário se faz que a autoridade competente apresente justificativa específica. Processo 
TCERJ nº 102.699-0/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de 
Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Procuração. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos 
sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) se encontravam filiados à entidade na data 
de propositura da ação; e ii) tenham apresentado autorização expressa para que a entidade os 
representasse na demanda judicial. Acórdão nº 3526/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 347, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.2 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Fim de Mandato. COVID-19. 
Consulta. Parecer em Consulta TC 003/2021, sobre a impossibilidade de concessão de revisão geral 
anual a agentes públicos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término de mandato, bem como 
durante a durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-
2, instituído pela Lei Complementar nº 173/2020 até 31.12.2021. Parecer em Consulta TC 003/2021 
– Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110 disponível em: Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

1.2.3 Pessoal. Adicional por Tempo de Serviço. Estado-Membro. Município. Anuênio. Requisito. 
Serviço Público. Vínculo. Interrupção. O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob 
regime estatutário na vigência do Decreto 31.922/1952, ainda que tenha havido rompimento do 
vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, pode ser computado para fins de 
gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público federal 
ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado. Acórdão nº 4757/2021, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.4 Pessoal. Subsídio. Quintos. Conselho Nacional do Ministério Público. Ato Normativo. 
Competência do TCU. Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que 
permita o pagamento de vantagem pessoal decorrente da incorporação de quintos ou décimos em 
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conjunto com subsídio não se sobrepõe ao entendimento do TCU em sentido contrário, porquanto 
cabe ao Tribunal a palavra final no que diz respeito à legalidade dos atos de admissão e concessões, 
nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Acórdão nº 735/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.2.5 Remuneração. Gratificação de raios X. Adicional de insalubridade. Acumulação. Vedação. 
Consulta. É vedada a percepção cumulativa da gratificação por trabalho com raios X com o adicional 
de insalubridade, por contrariar o disposto art. 68, § 1º, da Lei 8.112/1990. Acórdão nº 424/21, 
Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.6 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Procuração. Os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos 
sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) se encontravam filiados à entidade na data 
de propositura da ação; e ii) tenham apresentado autorização expressa para que a entidade os 
representasse na demanda judicial. Acórdão nº 3526/2021, Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: 
Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.7 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. São 
requisitos para a percepção de adicional de tempo de serviço: (i) o cumprimento do tempo de serviço 
público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento 
do vínculo jurídico do servidor com a Administração. Acórdão nº 5375/2021, Boletim de Pessoal nº 
88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.8 Tribunal de Contas Estadual: cargo de auditor previsto na CF, simetria e modulação de 
efeitos. A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida no que se refere ao art. 57 da 
Lei Complementar 5/1991 do estado da Bahia, pois não se admite o aditamento à inicial após o 
recebimento das informações requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da União e do 
Procurador-Geral da República. Em reforço, ainda que se reconhecesse a inconstitucionalidade deste 
dispositivo, subsistiria norma de conteúdo análogo a permitir a continuidade da forma de substituição 
impugnada pelo partido autor, evidenciando a inutilidade do provimento da ação no ponto. Não é 
possível a equiparação legislativa do cargo de auditor — categorias jurídica e de controle externo — 
do TCE/BA ao cargo de auditor previsto no texto constitucional, ao qual atribuída a substituição de 
ministros e o exercício de atos da judicatura, haja vista o descompasso com o modelo federal, de 
observância obrigatória, e a ausência de concurso público. O regime constitucional instaurado em 
1988 ampliou competências dos tribunais de contas e conferiu tratamento expresso ao cargo de 
auditor, estabelecendo a repetição obrigatória no plano estadual ou local [Constituição Federal (CF), 
art. 75 (1)]. O cargo da categoria especial de auditor [CF, art. 73, § 4º (2)] espelha-se no de ministro 
— no caso, do Tribunal de Contas da União (TCU) — ou, no de conselheiro — nos estados-membros. 
Apesar da terminologia adotada, o cargo de auditor do tribunal de contas estadual especificado na 
legislação baiana não equivale ao descrito na CF, pois destituído da independência e da autonomia 
necessárias ao desempenho de suas atribuições constitucionais. A tentativa de enquadramento 
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 29 de 59 

legislativo engendrada com o objetivo de equiparar tais cargos, de estatura e atribuições diversas, 
contraria a condição para investidura em cargos públicos, o concurso público. Salienta-se que o cargo 
de auditor do tribunal de contas local corresponde, no quadro federal, ao cargo de auditor federal de 
controle externo, que integra o quadro técnico-administrativo dos servidores do TCU. O aparente 
descuido na criação do cargo específico de auditor, nos moldes estabelecidos para os auditores 
substitutos dos ministros do TCU, representa flagrante descumprimento das determinações 
constitucionais. Do reconhecimento da distinção dos cargos, decorre a compreensão de que, no 
Tribunal de Contas do estado da Bahia (TCE/BA), não há cargo equivalente ao da CF, inexistindo 
auditor legitimado a desempenhar as atribuições relacionadas ao exercício de atividades judicantes e à 
substituição de conselheiros, tampouco que possa figurar como candidato à sucessão dos membros 
daquela Corte de contas. A adequação ao modelo federal deve ser promovida de modo prioritário e 
célere, para se conferir máxima eficácia à CF. Considerada a vigência dos preceitos em debate e a 
situação funcional, que já conduziu a efeitos consolidados e exauridos, modula-se a declaração de 
inconstitucionalidade a fim de que tenha eficácia a partir de doze meses da data de publicação da 
conclusão deste julgamento, permitindo-se a manutenção dos serviços até a realização do concurso 
devido. O Plenário não conheceu de ação direta quanto ao pleito formulado de declaração de 
inconstitucionalidade do art. 57 da LC 5/1991 e, na parte conhecida, julgou o pedido parcialmente 
procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “compreendendo as categorias de 
Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo” disposta no art. 58 da LC 5/1991 (3), bem assim da 
expressão “compreendendo as funções de substituição de Conselheiro; instrução e apreciação, em 
primeira instância, de processos” constante do art. 5º, § 3º, I, da Lei 7.879/2001 (4), reproduzido no 
art. 5º, § 3º, I, da Lei 13.192/2014 (5), todas do estado da Bahia, ressaltando que a inexistência do 
cargo de auditor previsto no art. 73 da CF torna ilegítima a substituição temporária de conselheiros e 
a realização de atos inerentes à judicatura por servidores do TCE/BA até que sobrevenha a lei que 
implemente a carreira de auditor e que se realize concurso público para prover tais cargos. Em votação 
majoritária, o Tribunal modulou os efeitos da decisão a partir de doze meses da data de publicação da 
conclusão deste julgamento, permitindo-se a manutenção dos serviços até a realização do concurso 
devido. Tudo nos termos do voto da ministra Cármen Lúcia (relatora). Vencido o ministro Marco 
Aurélio quanto à projeção da eficácia do pronunciamento referente à declaração de 
inconstitucionalidade. ADI 4541/BA, Informativo do STF nº 1013/21, disponível em: Brasília, 23 de 
abril de 2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Procuradoria Municipal. Instituição. Cargo em Comissão. Cargo Efetivo. Concurso Público. 
Embora a instituição de procuradoria municipal não seja obrigatória em âmbito municipal, conforme 
precedentes do STF, uma vez criado o referido órgão por livre inciativa do Poder Executivo, não é 
permitido que sua estrutura seja composta unicamente por servidores comissionados, exercendo 
atribuições que são exclusivas de procuradores municipais aprovados mediante concurso público. 
Acórdão TC nº 169/2021- Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: 
Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Tribunal
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Tribunal
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Convênio. Transferência de Recursos. Vedação. Fundo Nacional de Assistência Social. 

Transferência fundo a fundo. Benefício Assistencial. Alimento. Cesta Básica. COVID-19. 

Consulta. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em relação aos recursos recebidos da 

União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), via transferência fundo a fundo, 

destinados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da covid-19: a) é permitido 

realizar transferência direta a pessoas físicas na modalidade cartão magnético para aquisição restrita de 

bens alimentícios, sujeitando-se às normas de execução orçamentária e financeira do FNAS, tais como 

as definidas pelo Decreto 7.788/2012 e pela Portaria-SNAS 124/2017, atentando-se, especialmente, 

para as atribuições do respectivo Conselho de Assistência Social quanto à fiscalização da execução da 

política de assistência social; e b) é vedado utilizar esse recurso federal para benefício eventual, no 

sentido de complementação dos recursos para aquisição de cestas de alimentos, nos termos dos arts. 

13, inciso I, 14, inciso I, 15, inciso I, e 22 da Lei 8.742/1993. Acórdão nº 494/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.2 Responsabilidade. Projeto e Pesquisa. Omissão do dever de prestar contas. Débito. Multa. 

Contas Irregulares. O termo de compromisso assumido com o CNPq para financiamento de projeto 

de pesquisa obriga o recebedor de recursos da entidade a formalizar a prestação de contas e apresentar 

relatório técnico científico dos trabalhos desenvolvidos, visando a demonstrar a boa e regular aplicação 

desses recursos, e, no caso de inadimplemento, sujeita o infrator ao julgamento pela irregularidade das 

contas, com imposição de débito e multa. Acórdão nº 3524, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.3 Fiscalização. Pessoa Jurídica de Direito Privado. Atos Internos. Os atos internos de pessoa 

jurídica de direito privado não estão sujeitos aos procedimentos de fiscalização previstos no 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. TC 10.136/2019, Boletim de 

Jurisprudência do TCMSP nº 37, disponível em: 45 (tcm.sp.gov.br) 

 

1.4.4 Responsabilidade. Culpa. Erro Grosseiro. Cooperativa. Contratação. Mão de Obra. 

Intermediação.  Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como 

erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) a contratação de cooperativa nos casos em 

que, pelas características do serviço a ser executado, atue como mera intermediadora de mão de obra. 

Acórdão nº 610/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de 

Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.5 Responsabilidade. Convênio. Concedente. Fiscalização. Ausência. Convenente. A eventual 

falta de fiscalização do órgão concedente não atenua a responsabilidade do gestor convenente por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7788.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19149781/do1-2017-06-30-portaria-n-124-de-29-de-junho-de-2017-19149701
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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irregularidades identificadas na execução do ajuste, porquanto incumbe àquele que recebe recursos 

públicos o dever de demonstrar a sua correta aplicação. Acórdão nº 4803/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.6 Responsabilidade. Débito. Parcelamento. Limite Máximo. Exceção. Capacidade Econômica. 
Interesse Público. O TCU, em caráter excepcional, pode deferir pedido de parcelamento do débito 
em mais de 36 parcelas mensais (art. 217 do Regimento Interno do Tribunal), levando em consideração 
o interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento, a sua capacidade econômica  e o 
interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim como os 
princípios do formalismo moderado e da razoabilidade. Acórdão nº 4611/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.7 Consulta. Saúde. Recursos. COVID-19. Leitos de Unidade de Tratamento Intensivo. 
Despesas. Fundamentação. Princípio da Razoabilidade. Princípio da Transparência. O 
TCE/SC respondeu à Consulta sobre a forma de remuneração dos prestadores de serviço que 
disponibilizam leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) para tratamento de pacientes com 
suspeita ou diagnóstico de Covid-19, com o seguinte entendimento: "A orientação sobre a utilização 
de recursos recebidos da União para custeio de leito de UTI para atendimento a pacientes Covid-19 
compete ao Ministério da Saúde, motivo pelo qual recomenda-se ao consulente o encaminhamento 
de sua dúvida aquele órgão federal. O gestor local do SUS pode pagar ao contratado privado por leito 
de UTI Covid-19, posto à disposição da Administração, quando o pagamento decorrer de recursos 
próprios ou de outras fontes para as quais haja expressa autorização para esse tipo de custeio". Quanto 
às despesas, o Tribunal entendeu que as despesas pagas nos termos do item precedente devem atender 
as seguintes diretrizes: "a) a quantidade de leitos contratados para disponibilidade deve ser 
fundamentada em estudos que identifiquem a necessidade potencial com base na evolução dos casos 
de Covid-19 a demandar uso dos referidos leitos, devendo ser reavaliada periodicamente; b) o valor 
contratado deve ser definido com base nos parâmetros do Ministério da Saúde para procedimentos 
equivalentes à diária de leito de UTI Covid-19 sendo possível desconsiderar o parâmetro de preços 
do referido órgão quando comprovadamente for demonstrada a inviabilidade de contratação pelo 
valor de referência do Ministério, obedecidos os princípios da razoabilidade e da transparência e os 
demais que norteiam a Administração Pública; c) o pagamento por leitos disponibilizados com 
recursos próprios não pode custear o período em que o leito habilitado for financiado com recursos 
repassados pela União; d) o pagamento por leitos disponibilizados possa compreender tanto leitos 
habilitados não utilizados, como também leitos não habilitados, devendo obrigatoriamente: d.1) ser 
mantidos sob a gestão do contratante (gestor local SUS) e ficar disponíveis para a central de regulação 
competente durante todo o período do contrato e nas condições aptas a receber pacientes 
encaminhados a qualquer tempo; d.2) ser vinculado exclusivamente ao leito contratado e voltado 
unicamente para o atendimento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19". Trata-se 
de Consulta formulada pelo Secretário de Estado da Saúde com apenas um questionamento: "É 
possível, com base na situação emergencial de saúde e a necessidade da unidade hospitalar contratada 
manter uma equipe permanentemente à disposição, enquanto perdurar a situação endêmica e a 
instabilidade da incidência de casos, que o Estado/Município realize a contratualização da rede 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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complementar, tendo como objeto a prestação de Serviços Hospitalares para Tratamento de Infecção 
pelo Coronavírus – COVID-19/SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) - Diárias de UTI – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – COVID 
19, com o pagamento do serviço prestado a partir da disponibilização do leito na Central de Regulação 
de Leitos Hospitalares do Estado de Santa Catarina, sem necessariamente vincular a efetiva 
utilização?" Inicialmente, o Relator mencionou a Lei Federal nº 13.979/2020 que "dispôs sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública" e a Lei Federal n. 4.320/1964 que "impõe 
a efetiva comprovação da prestação do serviço ou do fornecimento contratados para, só então, pagar 
o prestador/fornecedor e a Lei Federal nº 8.666/1993 que "resgata a importância da liquidação como 
condição de pagamento ao regrar as cláusulas dos contratos". Citou ainda a decisão da Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.357/DF, que relativizou os efeitos normativos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em função da pandemia de Covid-19, e as decisões @CON-
21/00055644 e @CON 20/00523737 do Tribunal de Contas.  O Relator entendeu que "é inegável 
que a situação pela qual passam os serviços públicos de saúde atualmente demandam considerar 
alternativas que seriam questionáveis em condições normais, fora de uma pandemia da magnitude da 
atual. É certo que o direito à vida, à dignidade da pessoa e à saúde, essa última oferecida pelo poder 
público por meio do SUS, demandam uma atuação ágil dos gestores públicos e, por vezes, podem ser 
dificultadas tais ações por regras do direito administrativo como a escolha da melhor oferta ou mesmo 
o princípio da eficiência. Por analogia, é possível vislumbrar que um critério de valor possa ser afastado 
caso se mostre impeditivo de contratação para fornecimento de bem ou prestação de serviço urgente 
necessário ao atendimento da população".  Assim, para o Relator, devido a urgente necessidade de 
prover leitos para atendimento aos pacientes do SUS acometidos pela Covid-19, é "possível 
desconsiderar o parâmetro de preços do Ministério da Saúde para pagamento com uso de recursos 
próprios do ente, ou de outras fontes expressamente autorizadas para essa finalidade, por leitos de 
UTI disponibilizados e não utilizados, desde que seja comprovada a inviabilidade de contratação pelo 
valor de referência do Ministério da Saúde. @CON-21/00101930, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 82, disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.8 Consulta. Contratação de Profissionais Terceirizados e Estagiários para pagamento com 
recursos arrecadados oriundos e multas de trânsito. Possibilidade nos termos do art. 10, XXII 
da Resolução nº 638/2016 do Contran. Reforma do Prejulgado nº 0940. O TCE/SC respondeu 
à Consulta do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC acerca da 
possibilidade das despesas com estagiários, temporários e terceirizado serem consideradas despesas 
com serviços de terceiros, e reformou o Prejulgado n. 0940 com acréscimo de novo item “10”, nos 
seguintes termos: “Despesas com estagiários, temporários e terceirizados se enquadram no conceito 
de despesas com serviços de terceiros – pessoa física, podendo ser consideradas, com base no art. 10, 
XXII da Resolução nº. 638/2016 do CONTRAN, como despesas com policiamento e fiscalização e, 
desde que atendam ao art. 320 do CTB, podem ser aplicados recursos oriundos das multas de trânsito 
para essas finalidades”. Trata-se de Consulta acerca da possibilidade de contratação de profissionais 
terceirizados e estagiários serem custeados com recursos das multas de trânsito por parte de entes 
conveniados com o órgão estadual, com o objetivo de subsidiar o exercício do policiamento e 
fiscalização de trânsito.  Inicialmente, o Relator observou que: “O artigo 320 da Lei nº. 9503 traz a 
receita obtida através da aplicação de multas de trânsito como sendo uma verba vinculada, que deve 
ser aplicada exclusivamente no rol taxativo de finalidades trazido no corpo do artigo, quais sejam a 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100101930
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=940
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sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O 
artigo 320-A garante a possibilidade de os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito integrar-
se para ampliação e aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do 
compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito”.  “O artigo 25 do 
Código de Trânsito Brasileiro assegura que os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de 
Trânsito podem celebrar convênios delegando as atividades previstas junto a referida norma. O artigo 
12 do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que compete ao Conselho Nacional de Trânsito 
definir a abrangência das atividades previstas pelo artigo 320, já mencionado”, complementou.  Sobre 
o CONTRAN, o Relator observou que o Conselho passou a disciplinar, através da Resolução nº. 
638/2016, a aplicação destes recursos, estabelecendo no inciso XXII do artigo 10 que são 
considerados elementos de despesas com policiamento e fiscalização os serviços de terceiros 
necessários ao exercício do policiamento e da fiscalização do trânsito.  E concluiu: “o artigo 
supracitado dispõe de forma expressa que o trabalho de fiscalização e policiamento pode ser exercido 
por terceiros. A dúvida que envolve a matéria condensa-se na seguinte questão: estariam englobados 
os estagiários, temporários e terceirizados na expressão ‘serviços de terceiros necessários ao exercício 
do policiamento e da fiscalização do trânsito’, contida no art. 10, inciso XXII da Resolução nº. 
638/2016”.  O Relator concluiu pelo acompanhamento na íntegra do entendimento recentemente 
prolatado pela Diretoria de Controle de Gestão nos autos do processo @CON-20/00461446, no 
sentido da possibilidade da aplicação de recursos oriundos de multas de trânsito para a contratação de 
profissionais terceirizados e estagiários, visando a prestação de serviços administrativos relacionados 
às atividades do órgão executivo de trânsito, com o escopo de subsidiar o exercício do policiamento 
e fiscalização de trânsito. @CON-19/00664078, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, 
disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

1.4.9 Gestão Administrativa. Administração Federal. Acesso à informação. Empresa Estatal. Alta 
Administração. Agenda de compromissos públicos. Divulgação. É obrigatória a divulgação da 
agenda de compromissos públicos dos cargos da alta administração das empresas estatais, em 
obediência ao art. 11 da Lei 12.813/2013 e conforme requisitos estipulados na Resolução 11/2017 da 
Comissão de Ética Pública. Acórdão nº 701/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível 
em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.10 Reponsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Dosimetria. Parecer jurídico. A existência 
de parecer jurídico não é suficiente para afastar a responsabilidade do agente público pela prática de 
ato irregular, entretanto pode ser considerada circunstância atenuante na dosimetria da pena. Acórdão 
nº 724/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.4.11 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Comprovação. Contratado. Prestação de 
Contas. Embora a empresa contratada para executar o objeto do convênio não tenha a obrigação de 
prestar contas dos recursos públicos utilizados no ajuste, o que é responsabilidade do convenente, tal 
fato não é suficiente para dispensá-la da necessidade de comprovação dos serviços por ela prestados, 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000461446
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1900664078
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-11-de-11-de-dezembro-de-2017-1101273-1101273
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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pois o TCU tem a prerrogativa de responsabilizar o particular que recebeu recursos públicos federais 
para consecução de objeto conveniado cuja execução física não foi comprovada. Acórdão nº 
736/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | 
Portal TCU 

 

1.4.12 Responsabilidade. SUS. Débito. Solidariedade. Medicamento. Identificação. Nota fiscal. Na 
aquisição de medicamentos, a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de outras 
evidências de recebimento dos produtos, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos 
recursos públicos envolvidos, cabendo a responsabilização solidária da empresa fornecedora caso 
tenha emitido a nota fiscal sem a indicação dos lotes dos medicamentos (Resolução Anvisa - RDC 
430/2020). Acórdão nº 5330/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim 
de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.13 Auditoria. Descumprimento. Ordem Cronológica de Pagamentos. Despesa Pública. 
Ordenação de Despesa. Para cumprimento da ordem cronológica de pagamentos, as despesas 
custeadas com recursos vinculados devem integrar uma ordem específica de pagamento, ou seja, uma 
para cada tipo de vinculação, e as demais devem compor uma outra e única ordem cronológica de 
pagamentos. Processo TCERJ nº 227.945-2/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível 
em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.4.14 Liquidação de Despesa. Erro de Procedimento. Irregularidade. Desobediência à Norma 
Legal. Falhas nos procedimentos de liquidação das despesas, a despeito de não permitirem concluir, 
de forma inequívoca, pela inexecução dos serviços avençados, caracterizam grave desrespeito à norma 
legal, sendo suficientes para macular as contas dos responsáveis, com fulcro no art. 20, inciso III, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 63/90. Processo TCERJ nº 206.639-8/15, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

1.4.15 Tomada de Contas. Débito. Prestação de Serviço. Remuneração. Não cabe imputar ao gestor o 
débito relativo a todo valor repassado, uma vez que é devida a remuneração pelo serviço prestado, 
sob pena de enriquecimento sem causa por parte da administração pública. Processo TCERJ nº 
219.787-0/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e 
Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 Controle de Constitucionalidade. Prerrogativa de foro e princípio da simetria. A autonomia dos 
estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro privilegiado não é ilimitada, não pode ficar 
ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir, por simetria, o modelo federal. Com efeito, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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o poder dos estados-membros de definirem, em suas constituições, a competência dos tribunais de 
justiça está limitado pelos princípios da Constituição Federal (CF) (arts. 25, § 1º, e 125, § 1º) (1). 
Extrapola a autonomia do estado previsão, em constituição estadual, que confere foro privilegiado a 
Delegado Geral da Polícia Civil. Na linha de precedentes da Corte (2), atribuir foro privilegiado a 
Delegado Geral da Polícia Civil viola o art. 129, VII, da CF, que confere ao Ministério Público a função 
de exercer controle externo da atividade policial. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão “o Delegado Geral da Polícia Civil” contida no inciso II do art. 74 da Constituição do estado 
de São Paulo, na redação originária e após a alteração pela Emenda Constitucional 21/2006 (3). 
Vencidos, parcialmente, os ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. ADI nº 5591/SP, Informativo 
do STF nº 1010/21, disponível em: Brasília, 26 de março de 2021 Nº 1010 (stf.jus.br) 

 

2.2 Ministro da Educação e nomeação pro tempore de dirigente de instituição federal.  A previsão 
de nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de dirigentes de instituições de ensino 
federais viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da 
gestão democrática do ensino público. A nomeação desses dirigentes é atribuição do Ministro da 
Educação. Porém, essa competência é vinculada, sendo exercida a partir de indicação pela comunidade 
escolar, com base em processo eleitoral do qual participam os corpos docente e discente e os 
servidores, em atenção aos princípios do pluralismo, da gestão democrática do ensino e da autonomia 
das entidades autárquicas (CF, art. 206, III, V e VI) (1). A norma impugnada — art. 7º-A do Decreto 
4.877/2003, com redação dada pelo Decreto 9.908/2019 (2) —, ao substituir a atuação da 
comunidade, suprime a gestão democrática da entidade de ensino e restringe o pluralismo de ideias, 
fundamento da organização do Estado Democrático de Direito. Além disso, ainda que se interprete a 
expressão pro tempore com o significado de interino ou temporário, a cláusula normativa é ampla e 
sem critério objetivo e específico que permita o controle da validade jurídica do comportamento, além 
de não estabelecer limitação de tempo para o exercício do cargo. Desse modo, o preenchimento 
pessoal dos cargos em questão, por escolha subjetiva e sem motivação objetiva nem prazo pré-
estabelecido em lei, como previsto na norma impugnada, nos casos de vacância, viola os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da proporcionalidade. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta e declarou a inconstitucionalidade do art. 
7º-A do Decreto 4.877/2003, com redação dada pelo Decreto 9.908/2019. Vencido, em parte, o 
ministro Nunes Marques. ADI 6543/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, disponível 
em: Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

2.3 Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipais e Princípio da Simetria. A arguição 
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle da 
inconstitucionalidade por omissão (1). Com efeito, a ADPF pode ter por objeto as omissões do poder 
público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela 
é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a 
preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. O 
preceito veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal (CF) (2) aplica-se, no que couber, à 
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, excetuando-se ao princípio da simetria os 
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Tribunais de Contas do Município (3). De fato, a Constituição da República de 1988 manteve em 
funcionamento os Tribunais de Contas do Município existentes na data da sua promulgação (Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo e do Rio de Janeiro), vedando a criação de novos Tribunais de 
Contas municipais, nos termos do § 4º do seu art. 31 (4). A existência especial de dois Tribunais de 
Contas municipais, absorvidos pela CF/1988, consagram o caráter sui generis e excepcional desses 
órgãos de controle remanescentes do modelo antes vigente. Os Tribunais de Contas do Município — 
órgãos autônomos e independentes, com atuação circunscrita à esfera municipal, compostos por 
servidores municipais, com a função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo da 
fiscalização financeira e orçamentária do respectivo Município —, distinguem-se, portanto, dos 
Tribunais de Contas dos Municípios — órgãos estaduais, cuja área de abrangência coincide com o 
território do estado ao qual vinculados. Inexiste paralelismo entre o modelo federal estabelecido ao 
Tribunal de Contas da União e o do Tribunal de Contas do Município, sendo essa mais uma das 
assimetrias constitucionais entre os entes federados, como, por exemplo, a ausência de Poder 
Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar na esfera municipal. Ausente a instituição no plano 
municipal, não há o que se instituir, menos ainda sob o argumento de ausência de simetria do que se 
tem no estado e na União sobre o Ministério Público. Dessa forma, no caso, não é obrigatória a 
instituição e regulamentação do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (5). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu de ADPF e 
julgou improcedente o pedido nela formulado, por não vislumbrar omissão da Câmara de Vereadores 
e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo na criação do Ministério Público especial junto 
ao Tribunal de Contas Municipal. ADPF 272/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, 
disponível em: Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

2.4 Regulamentação da Publicidade dirigida às crianças em estabelecimentos de educação 
básica. É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer atividade de comunicação 
comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. Os estados federados têm 
competência legislativa para restringir o alcance da publicidade dirigida à criança enquanto estiverem 
nos estabelecimentos de educação básica. Essa restrição promove a proteção da saúde de crianças e 
adolescentes, dever que a própria Constituição Federal (CF) define como sendo de absoluta 
prioridade. A limitação, tal como disposta na legislação estadual impugnada [Lei 13.582/2016 do 
estado da Bahia (1), alterada pela Lei 14.045/2018 (2)], implica restrição muito leve à veiculação de 
propaganda, porquanto circunscrita ao local para o qual é destinada, delimitada apenas a alguns 
produtos e a um público ainda mais reduzido.  As restrições à liberdade de expressão comercial podem 
ser aplicadas especialmente no ambiente escolar. Ademais, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
por meio da Resolução 63.14/2010, adotou uma série de recomendações dirigidas aos Estados, a fim 
de que regulem a publicidade de bebidas não-alcoólicas e de alimentos ricos em gorduras e açúcares. 
As recomendações, baseadas em evidências científicas, foram acompanhadas de um relatório técnico 
para auxiliar os Estados. Nele, a OMS recomenda, por exemplo, que os locais onde as crianças se 
reúnem devem ser livres de todas as formas de publicidade de alimentos ricos em gorduras saturadas, 
gorduras trans, açúcares ou sódio. Esses locais incluem, mas não se limitam a eles, escolas e suas 
mediações, clínicas e serviços pediátricos, eventos esportivos e atividades culturais. A racionalidade 
trazida pela recomendação é evidente: essas instituições agem como in loco parentis, ou seja, no lugar 
dos pais. Não existe nesses locais a possibilidade de os pais ou os responsáveis pelas crianças 
desligarem a televisão ou o rádio. Os pais não estão presentes fisicamente. Por isso, como afirma a 
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recomendação, “dentro da escola, o bem-estar nutricional das crianças deve ser a pedra angular”. Com 
base nesse entendimento, o Plenário julgou improcedente o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 13.582/2016 do estado da Bahia, com as alterações implementadas pela 
Lei 14.045/2018. ADI 5631/BA, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011/21, disponível em: 
Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

2.5 Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atuação funcional. Requisição 
direta de documentos aos jurisdicionados. Autonomia. Ausência de subordinação ao 
presidente da Corte de Contas. Arts. 73, § 2º, I, e 130, da Constituição da República. É 
assegurada, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a prerrogativa de 
requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo Tribunal, sem subordinação ao 
Presidente da Corte. A Constituição da República, em seu art. 73, § 2º, I, prevê a existência do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, outorgando aos seus membros, nos termos 
do art. 130, as mesmas prerrogativas, vedações e forma de investidura relativas ao Parquet, enquanto 
função essencial à Justiça. O Supremo Tribunal Federal, na exegese desses dispositivos, firmou 
orientação, há muito, segundo a qual o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é órgão de 
extração constitucional, cuja existência jurídica tem sua gênese na Lei Maior, sem ostentar, entretanto, 
fisionomia institucional própria. Outrossim, ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou 
consolidado o entendimento de que o legislador constituinte, ao assegurar aos membros do Ministério 
Público de Contas as robustas garantias do Ministério Público comum, deferiu àqueles um 
"status jurídico especial", de modo a possibilitar que sua atuação funcional se dê de modo exclusivo e 
autônomo, em relação a tal Corte. RMS 51.841/CE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, 
disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

2.6 Concessionária de energia elétrica e utilização onerosa de domínio público estadual. É 
inconstitucional norma estadual que onere contrato de concessão de energia elétrica pela utilização de 
faixas de domínio público adjacentes a rodovias estaduais ou federais. Isso porque a União, por ser 
titular da prestação do serviço público de energia elétrica [arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição 
Federal (CF) (1)], detém a prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da 
prestação desse serviço por concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais 
entes políticos. Ademais, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (2), não há 
possibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder 
concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das 
condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante 
edição de leis estaduais. No caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de normas 
do estado do Rio Grande do Sul que autorizam a cobrança de preço público pelo uso de bens públicos 
para a implantação de infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação 
direta para: a) atribuir interpretação conforme à Constituição à Lei 12.238/2005 e ao Decreto 
regulamentar 43.787/2005 do estado do Rio Grande do Sul, excluindo da incidência de ambos os 
diplomas as concessionárias de serviço público de energia elétrica; e b) declarar a inconstitucionalidade 
da expressão “de energia”, contida no inciso IV do art. 6º, e da Tarifa Básica prevista no Tipo II do 
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Item 1 do Anexo I do mencionado Decreto. ADI 3763/RS, Informativo do STF nº 1012/21, 
disponível em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.7 Inconstitucionalidade material por violação à isonomia na relação Estado-Cidadão. É 
inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos 
administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. O prazo quinquenal 
consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (1) (2) e 
esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável 
baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio específico entre as partes (3). Se os demais 
estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria 
ou por aplicação analógica do art. 54 da Lei 9.784/1999 (4), não há fundamento constitucional que 
justifique a situação excepcional de um determinado estado-membro. Logo, impõe-se o tratamento 
igualitário nas relações Estado-cidadão. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou 
procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, I, da 
Lei 10.177/1998 (5) do estado de São Paulo. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo 
Lewandowski, Dias Toffoli que, preliminarmente, não conheceram da ação e, no mérito, julgaram 
improcedente o pedido. O ministro Marco Aurélio (relator) também julgou o pedido procedente, mas 
ficou parcialmente vencido por declarar a inconstitucionalidade do dispositivo ante a existência de 
vícios formal e material. ADI 6019/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1012, disponível 
em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.8 Covid-19: suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. São 
constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, 
pelas quais veiculados a proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o 
modo de cobrança, a forma de pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. 
As normas objetivam regulamentar a relação entre o usuário do serviço e a empresa concessionária, 
tratando-se, portanto, essencialmente de normas sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor 
e da saúde pública (1). Não há se falar em invasão da competência legislativa privativa da União para 
legislar sobre energia elétrica (2) (3), pois a legislação estadual impugnada não atinge de forma direta 
a relação contratual estabelecida entre a concessionária e o Poder Público concedente, titular do 
serviço. Tampouco fere o núcleo de atuação das empresas voltadas à prestação de serviços de 
fornecimento de energia elétrica, uma vez que não se constata possa gerar desequilíbrio contratual ou 
afetar políticas tarifárias, especialmente porque as medidas impostas são excepcionais e transitórias, 
limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência adotado pela Secretaria estadual de saúde em 
decorrência da pandemia de Covid-19. Por outro lado, a não interrupção dos serviços públicos de 
energia elétrica relaciona-se à satisfação das necessidades básicas da população, pelo que a 
continuidade do serviço é considerada essencial para a adoção de medidas de contenção do novo 
coronavírus. O fornecimento de energia elétrica é direito fundamental relacionado à dignidade 
humana, ao direito à saúde, à moradia, à alimentação, à educação e à profissão, constituindo-se em 
serviço público essencial e universal, que deve estar disponível a todos os cidadãos, especialmente no 
complexo contexto pandêmico vivenciado. É de se ressaltar que a superveniência de Lei federal 
14.015/2020, pela qual se dispõe sobre interrupção, religação ou restabelecimento de serviços 
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públicos, também editada em razão da pandemia de Covid-19, não afasta a competência estadual para 
disciplinar a matéria de proteção e defesa do consumidor de forma mais ampla do que a estabelecida 
pela legislação federal, como assentado em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Com base 
nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta 
para declarar constitucionais as normas previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 
5º e 6º da Lei 1.389/2020 do estado de Roraima, na parte afeta à “energia elétrica”. Vencidos os 
ministros Dias Toffoli, Luiz Fux (presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. ADI 6432/PR, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1012, disponível em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 
(stf.jus.br) 

 

2.9 Covid-19: medidas de contenção à transmissão do novo coronavírus e proibição temporária 
de atividades religiosas em ambiente presencial. É compatível com a Constituição Federal a 
imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de 
caráter coletivo como medida de contenção do avanço da pandemia da Covid-19. A liberdade de 
crença e de culto, usualmente caracterizada apenas pela fórmula genérica “liberdade religiosa”, 
constitui uma das primeiras garantias individuais albergadas pelas declarações de direitos do século 
XVIII que alcançaram a condição de direito humano e fundamental. A liberdade de realização de 
cultos coletivos, no entanto, não é absoluta. A Constituição Federal (CF), ao estabelecer inequívoca 
reserva de lei ao exercício dos cultos religiosos, permite a restrição ao direito à liberdade religiosa em 
sua “dimensão externa”, que compreende a liberdade de crença, a liberdade de aderir a alguma religião 
e a liberdade de exercício do culto respectivo. A lei deve proteger os templos e não deve interferir nas 
liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso. Sob o 
prisma da constitucionalidade formal, a imposição de restrições à realização de cultos religiosos por 
meio de decretos municipais e estaduais está em conformidade com decisões recentes do STF sobre 
a temática, dentre as quais destaca-se a ADI 6341, na qual assentou-se que todos os entes federados 
possuem competência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública. Nesse sentido, o STF reafirmou o dever que todos os entes políticos 
têm na promoção da saúde pública e, coerente ao federalismo cooperativo adotado na CF, assentou a 
competência dos estados e dos municípios, ao lado da União, na adoção de medidas sanitárias 
direcionadas ao enfrentamento da pandemia. Sob o aspecto material, a medida sanitária em análise 
mostra-se adequada, necessária e proporcional, bem como em consonância com as diretrizes 
científicas propostas pela Organização Mundial da Saúde. Ademais, é possível afirmar que há um 
razoável consenso na comunidade científica no sentido de que os riscos de contaminação decorrentes 
de atividades religiosas coletivas são superiores aos riscos de outras atividades econômicas, mesmo 
aquelas realizadas em ambientes fechados. Essa noção geral — sobre o elevado risco de contaminação 
das atividades religiosas coletivas presenciais — foi complementada por um exame de fatos e 
prognoses subjacente à edição do decreto estadual impugnado. As medidas restritivas, dessa forma, 
foram resultantes de análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid-19 conforme 
o setor econômico e social, bem como de acordo com a necessidade de preservar a capacidade de 
atendimento da rede de serviço de saúde pública. Observa-se, por fim, que, no caso, o art. 2º da norma 
impugnada não se limitou a restringir as atividades religiosas coletivas (inciso II), mas também 
restringiu outras atividades econômicas altamente essenciais, tais como o “atendimento presencial ao 
público, inclusive mediante retirada ou ‘pegue e leve’, em bares, restaurantes, ‘shopping centers’, 
galerias e estabelecimentos congêneres e comércio varejista de materiais de construção, permitidos tão 
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somente os serviços de entrega (‘delivery’) e ‘drive-thru’ (inciso I)” e ainda “reunião, concentração ou 
permanência de pessoas nos espaços públicos, em especial, nas praias e parques”. Trata-se de arguição 
de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra o Decreto 65.563/2021 do estado de 
São Paulo que limitou a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo, 
durante o período de agravamento da pandemia da Covid-19. Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por maioria, converteu o julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito 
e julgou improcedente o pedido formulado na ação. Vencidos os ministros Nunes Marques e Dias 
Toffoli, que julgaram o pedido procedente. ADPF 811/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1012, disponível em: Brasília, 16 de abril de 2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.10 DL 70/1966 e recepção pela Constituição Federal de 1988. É constitucional, pois foi devidamente 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto 
no Decreto-lei nº 70/66. O procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de dívida 
hipotecária, previsto no Decreto-lei 70/1966, é compatível com o vigente ordenamento 
constitucional. Com efeito, na linha de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) (1), 
a compatibilidade decorre da constatação de que esse procedimento não é realizado de forma aleatória. 
Ele se submete a efetivo controle judicial, em ao menos uma de suas fases, sendo certo que o devedor 
é intimado a acompanhá-lo, podendo impugnar, inclusive no âmbito judicial, o desenrolar do 
procedimento, se irregularidades vierem a ocorrer durante o seu trâmite. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 249 da repercussão geral, negou 
provimento a recurso extraordinário. Seguindo a mesma orientação, o Plenário, também por maioria, 
deu provimento a outro recurso extraordinário julgado em conjunto. Vencidos, em ambos os julgados, 
os ministros Luiz Fux (Presidente), Cármen Lúcia, Ayres Britto, Edson Fachin e Marco Aurélio. RE 
627106/PR, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1012, disponível em: Brasília, 16 de abril de 
2021 Nº 1012 (stf.jus.br) 

 

2.11 Ensino a distância: lei estadual e vício de iniciativa. É formalmente inconstitucional lei estadual, 
de iniciativa parlamentar, que, ao dispor sobre ensino a distância, proíba a utilização do termo “tutor”, 
além de criar restrições e requisitos para exercício da atividade de tutoria. A Constituição Federal (1) 
confere ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para inaugurar o processo legislativo 
que disponha sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos ou aumento de sua 
remuneração. Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de reserva 
de iniciativa decorre do princípio da separação dos poderes e é de observância compulsória pelos 
demais entes federativos (2). Dessa forma, no caso, a lei estadual impugnada, de iniciativa parlamentar, 
ao atribuir a “função de tutoria” exclusivamente aos professores, bem como ao estender aos 
professores de educação a distância o mesmo valor do piso regional estadual praticado para os 
professores presenciais, invadiu a iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual para propor leis 
que versem sobre criação de cargos e aumento de sua remuneração. Trata-se de ação direta de 
inconstitucionalidade em face da Lei 8.030/2018 do estado do Rio de Janeiro, que veda a utilização 
do termo "tutor" na educação a distância (EaD), obriga os estabelecimentos de ensino a contratar 
professores para o exercício de quaisquer funções nessa modalidade de ensino e determina a aplicação 
do piso mínimo regional estadual a quem exercer a função de profissional de EaD. Com base nesse 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Inconstitucionalidade
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3919340&numeroProcesso=627106&classeProcesso=RE&numeroTema=249
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entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido. ADI nº 5997/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1013, disponível em: Brasília, 23 de abril de 2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

2.12 Requisito para a instauração de CPI e direito das minorias parlamentares. A instauração de 
Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do preenchimento dos requisitos previstos 
no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de um terço dos membros das 
casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (c) a definição de prazo certo 
para sua duração. A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não se submete a 
um juízo discricionário seja do presidente da casa legislativa, seja do plenário da própria casa legislativa. 
Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por questões de 
conveniência ou de oportunidade políticas. Dessa forma, atendidas as exigências constitucionais, 
impõe-se a criação da CPI. Nesses termos, a criação de comissões parlamentares de inquérito 
configura prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura 
os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes 
constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, a 
instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos 
previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal (CF): (i) o requerimento de um terço dos membros 
das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo 
certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da CPI, cuja 
instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas 
legislativas (1). Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ratificou decisão que deferiu 
medida liminar, determinando ao Presidente do Senado Federal a adoção de providências necessárias 
à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito. Entendeu, ainda, que o procedimento a 
ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que 
vem adotando para funcionamento dos trabalhos durante a pandemia, não cabendo ao Senado definir 
"se" vai instalar a CPI ou "quando" a comissão vai funcionar, mas sim "como" irá proceder, por 
exemplo, se por videoconferência, de modo presencial, semipresencial ou fazendo uma combinação 
de todas essas possibilidades. Vencido o ministro Marco Aurélio, que assentava não caber referendar 
ou deixar de referendar liminar concedida em mandado de segurança. MS 37760 MC, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1013, disponível em: Brasília, 23 de abril de 2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

2.13 Decisões judiciais e constrição de verbas públicas. São inconstitucionais as decisões judiciais que 
determinam a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) — que 
devem ter aplicação compulsória na área de saúde — para atendimento de outras finalidades 
específicas. A jurisprudência da Corte (1) não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas 
por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da Constituição 
Federal (CF) (2), e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além 
disso, essas decisões afrontam o preceito da separação funcional de Poderes [art. 2º (3) c/c art. 60, § 
4º, III (4), da CF], o princípio da eficiência da Administração Pública [art. 37, caput, da CF (5)] e o 
princípio da continuidade dos serviços públicos [art. 175 da CF (6)]. Com efeito, a possibilidade de 
constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite 
apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de 
precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF (7), ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Ensino
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caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (8), 
é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na 
hipótese. Portanto, não pode o Poder Judiciário, por mera comodidade da execução, determinar 
medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao 
próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se 
mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os 
impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação 
financeira do ente. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental, para declarar a 
inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas 
do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a 
execução de ações de saúde pública, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. 
ADPF 664/ES, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1013, disponível em: Brasília, 23 de abril de 
2021 Nº 1013 (stf.jus.br) 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 ICMS, regime de antecipação tributária e reserva de lei complementar. “A antecipação, sem 
substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador 
necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão 
em lei complementar federal”. É inconstitucional a regulação do regime de antecipação tributária 
por decreto do Poder Executivo. No regime sem substituição tributária, o art. 150, § 7º (1), da 
Constituição Federal (CF) exige somente que a antecipação se faça “ex lege” e que o momento eleito 
pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. Já para as hipóteses 
de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição tributária se exige, por força do art. 155, 
§ 2º, XII, “b”, da CF (2), a previsão em lei complementar. Ao se antecipar o surgimento da obrigação 
tributária, o que existe, necessariamente, é, também, a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato 
gerador da exação. Apenas por lei isso é possível, já que o momento da ocorrência do fato gerador 
é um dos aspectos da regra matriz de incidência (3)(4). Logo, é inviável, por meio de simples decreto, 
a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da 
mercadoria no território do Estado-membro. Há que se ressaltar que a abrangência do art. 150, § 7º, 
da CF vai além da substituição tributária, pois o núcleo central do tema é a antecipação em relação 
à ocorrência do fato gerador, e não apenas a figura passiva da substituição (5). A jurisprudência da 
Corte admite a figura da antecipação tributária, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou 
substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da 
respectiva obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, de modo que se possa afirmar 
que a fase preliminar é efetivamente preliminar da outra. Como no regime de antecipação tributária 
sem substituição, o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do 
art. 150, § 7º, da CF são as de que a antecipação se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador 
esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. A cobrança antecipada do ICMS 
constitui simples recolhimento cautelar enquanto não há o negócio jurídico da circulação, sobre o 
qual a regra jurídica, quanto ao imposto, incide. Por outro lado, apenas a antecipação tributária com 
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substituição é que está submetida à reserva de lei complementar, por determinação expressa do art. 
155, § 2º, XII, b, da CF. Com base nesse entendimento, o Plenário, apreciando o Tema 
456 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, afastando a exigência contida 
em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em 
território do Estado-membro. RE 598677, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, 
disponível em: Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 

 

3.2 Propriedade originária sobre petróleo extraído e inexistência de fato gerador de ICMS. São 
inconstitucionais leis estaduais que preveem a incidência do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a operação de extração de petróleo e sobre a operação de 
circulação de petróleo desde os poços de extração até a empresa concessionária. Seja no regime de 
concessão (Lei 9.478/1997), seja no regime de partilha (Lei 12.351/2010), o concessionário ou o 
contratado adquire, de modo originário, a propriedade do petróleo extraído (concessão) ou de 
parcela dele (partilha). Não se extrai do art. 26 da Lei 9.478/1997 (1) nem do art. 2º, I, da Lei 
12.351/2010 (2) que o contratado incorpora a seu patrimônio as parcelas do petróleo extraídas por 
força de a União a ele ter transferido tal titularidade. Pelo contrário, o que as leis indicam é que, 
havendo descoberta comercial pelo contratado, fica a ele assegurado o direito de assenhorear-se dos 
citados volumes do resultado da lavra. Logo, como o primeiro senhor do petróleo extraído é o 
próprio concessionário ou contratado, o petróleo extraído não muda de titular ao ser incorporado 
ao patrimônio desse. Se não há transferência de titularidade do petróleo extraído, não há que se falar 
em circulação de mercadoria, pressuposto indispensável para a incidência válida do ICMS. Ressalte-
se que, conforme já decidido no Tema 1099 da repercussão geral, “não incide ICMS no 
deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em 
estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.” 
(3) Ademais, não há se falar que o fato de o petróleo ter sido extraído de uma jazida, que é bem da 
União, também seria ele, em um primeiro momento, de sua propriedade e, só depois, do 
concessionário ou do contratado. Isso porque jazida de petróleo é bem jurídico diverso do produto 
de sua lavra e o regime jurídico da apropriação do óleo extraído está sujeito a uma opção política, 
que indica ser pela conferência, de modo originário, desse bem ou de parcela dele ao concessionário 
ou ao contratado. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente o pedido da ação 
direta, declarando a inconstitucionalidade das Leis 7.183/2015 e 4.117/2003, ambas do estado do 
Rio de Janeiro. Em sede de modulação de efeitos, estabeleceu que a decisão produza efeitos ex 
nunc a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas: (i) as hipóteses em 
que o contribuinte não recolheu o ICMS; (ii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que 
foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de 
julgamento do mérito; e (iii) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão, até 
a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, dever-se-á observar 
o entendimento desta Corte e os prazos decadenciais e prescricionais. Vencidos parcialmente os 
ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que divergiram quanto à modulação dos efeitos do 
pronunciamento. ADI 5481/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011, disponível em: 
Brasília, 9 de abril de 2021 Nº 1011 (stf.jus.br) 
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3.3 Consulta. Execução Orçamentária. Recursos. Emenda Parlamentares Impositivas. 
Transferências Especiais. Execução. Procedimentos. LOA. Portarias. O TCE/SC respondeu 
Consulta sobre a utilização dos recursos advindos de emendas parlamentares estaduais impositivas 
pelos municípios, conforme trata o art. 120-C da Constituição do Estado de Santa Catarina e critérios 
detalhados pela Portaria n. 179/SEF, de 14 de julho de 2020, além de outros questionamentos 
relativos ao tema.  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Major Vieira e ex-
Presidente da FECAM acerca dos seguintes questionamentos: “1. Como o município deve proceder 
em relação a execução dos recursos? Conforme objeto elencado na LOA ou apenas deve ser 
respeitada classificação de despesas (capital ou corrente) descritas no anexo da Portaria 179/2020? 
2. Qual a classificação orçamentária/ fonte de recurso deve ser utilizada para as emendas especiais 
impositivas estaduais? 3. No caso das emendas destinadas à saúde, em que o repasse do estado foi 
feito na conta da prefeitura, mas que por ser saúde devem ser executadas através do Fundo Municipal 
de Saúde, como o município deve proceder? Repassar o recurso ao FMS e após isso iniciar a 
execução?”.  O Consulente ainda questionou: “4. Como o município deve proceder em relação a 
prestação de contas desses recursos? Como o município deve operar quando em uma única conta 
bancária receber o valor de mais de uma emenda, considerando que serão efetuados pagamentos 
para mais de uma empresa de uma mesma conta bancária. O artigo 120-C e a Portaria 179/2020 não 
discorrem sobre a prestação de contas. 5. Como proceder quando os recursos decorrentes das 
emendas parlamentares tiverem rendimentos de aplicação financeira, situação que por ventura o 
recurso não tenha sido executado por determinado período tendo gerado rendimentos. 6. Os 
municípios podem utilizar licitações realizadas através de consórcios? Por exemplo para aquisição 
de veículos e equipamentos. 7. Sobre o prazo para execução dos recursos, como o TCE orienta 
sobre o prazo para a utilização dos recursos? Dentro do exercício em que foi recebido o recurso? Se 
positivo, como considerar os repasses que serão recebidos em dezembro de 2020?” E, por fim: “8. 
Quando o município aportar contrapartida para conclusão de um objeto/demanda, esse aporte deve 
tramitar pela conta específica em que foi recebido o recurso da emenda? 9. Quanto às vedações o 
artigo 120-C da Constituição Estadual não as descreve, portanto, também gostaríamos de maior 
detalhamento por parte deste Tribunal no que se refere as vedações na utilização desses recursos. 
10. Quando o repasse de recursos for destinado a comprar de equipamentos (como ambulâncias) 
tais equipamentos devem conter identificação de que tal foi adquirido com recursos do governo do 
estado na plotagem? E quando o envolver construção, reforma ou ampliação de prédios (como 
escolas) ou pavimentação de vias, também deve ser inserida placa de obra e, após a conclusão da 
obra, ser inserido no registro histórico/inauguração identificando a origem dos recursos para 
execução de tal obra?”  O Relator respondeu aos questionamentos formulados pelo Consulente com 
o entendimento resumido na ementa do voto: “Consulta. Recursos decorrentes de emendas 
parlamentares impositivas. Modalidade de transferências especiais. Procedimentos para execução. 
Observância da LOA e da Portaria. Na execução orçamentária dos recursos oriundos das emendas 
impositivas, na modalidade de transferências especiais realizadas pelo Estado, os Municípios devem 
observar tanto a Lei Orçamentária do Estado, quanto a Portaria da Secretaria de Estado da Fazenda. 
Recursos de emendas impositivas. Vedações. É vedada a aplicação dos recursos no pagamento de: 
a) despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e b) 
encargos referentes ao serviço da dívida. Registro contábil. Observância da Portaria MF/STN n. 
388/2018. O registro contábil do orçamento deve observar a Portaria MF/STN n. 388, de 14 de 
junho de 2018. Recursos à saúde. Transferência ao Fundo Municipal de saúde. Os recursos 
destinados à execução orçamentária na função saúde, depositados pelo Estado em conta bancária da 
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Prefeitura, devem ser transferidos ao fundo municipal de saúde”. Quanto aos questionamentos 
finais, relativos à prestação de contas, controle, rendimento e utilização: “Prestações de Contas. IN 
TC. 20/2015. A prestação de contas dos recursos deve observar a Instrução Normativa TC N. 
20/2015, além de remessa periódica de informações por meio do Sistema e-Sfinge. Controle das 
contas. Verificação por área finalística. Os controles das contas serão executados segundo as áreas 
finalísticas para os quais os recursos foram encaminhados. Rendimentos das aplicações. Utilização 
na mesma finalidade. Os rendimentos das aplicações financeiras dos recursos das emendas deverão 
ser utilizados nas mesmas finalidades da sua destinação. Utilização dos recursos. Ausência de 
limitação temporal. Sobras do exercício. Inclusão no orçamento seguinte. A utilização dos recursos 
das emendas não possui limitação temporal e as sobras não utilizadas em um exercício deverão ser 
incluídas no orçamento seguinte. Recursos de outras origens em conta. Inviabilidade. Controle 
financeiro. Para evitar prejuízos no controle financeiro, não devem ser aportados recursos de outras 
origens na conta bancária criada para o recebimento de valores das emendas”. Quanto à questão n. 
10 relativa à publicidade, o TCE/SC decidiu que: “É desnecessário utilizar publicidade específica 
nos bens móveis e obras materializados com recursos advindos de emendas. Licitação. Contratação 
por Consórcios públicos. Possibilidade. Observadas as regras da Lei n. 11.107/2005 e em se tratando 
de consórcios intermunicipais, é possível a realização de contratações por consórcios 
públicos”. @CON-20/00528613, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: 
Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

3.4 Consulta. Despesas. Educação. Saúde. COVID-19. Manutenção. Ensino. O TCE/SC 
respondeu Consulta acerca da possibilidade de classificação de determinadas despesas como 
“manutenção e desenvolvimento do ensino”, nos termos do art. 70 da Lei n. 9.394/96, para fins de 
inclusão no limite de que trata o art. 212 da Constituição Federal, com o seguinte entendimento: 
"Podem ser enquadradas no art. 70, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e consequentemente, 
serem contabilizadas para fins de atingir o mínimo de 25% dos gastos com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, exigido pelo art. 212 da Constituição Federal, desde que contribuam 
efetivamente para consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, e destinados 
exclusivamente às atividades de educação infantil e ensino fundamental do Município as despesas 
relacionadas à: 1 – Aquisição e distribuição de materiais de higienização, sanitização e equipamentos 
de proteção individual em ambientes escolares, como máscaras e álcool gel. 2 - Contratação de 
monitores para acompanhar o transporte escolar de crianças". Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), com dois questionamentos: "1. A 
aquisição e distribuição de máscaras (descartáveis, de TNT, de pano ou face-shield), de álcool gel e 
de demais dispositivos de higienização e de sanitização dos ambientes escolares, bem como de E.P.I., 
pode ser enquadrada como abrangido pelo art. 70 da LDB? 2. As despesas com contratação de 
monitores, que obrigatoriamente devem acompanhar o transporte escolar de crianças, podem ser 
incluídas como despesa com transporte escolar (nos termos do art. 70, inc. VIII da 
LDB)?"  Inicialmente, o Relator esclareceu que, em razão das medidas de contenção à pandemia da 
COVID-19, o Governo do Estado de Santa Catarina editou a Portaria Conjunta SES/SED nº 778, 
de 06/10/2020, que fixou diretrizes sanitárias para o retorno à atividade escolares presenciais e 
impôs obrigações aos Municípios que pretendessem retomar as atividades escolares. Para responder 
os dois questionamentos, o Relator observou que o art. 212 da Constituição Federal prescreve que 
os Municípios deverão aplicar nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida 

https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2020-2015%20CONSOLIDADA.pdf
https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2020-2015%20CONSOLIDADA.pdf
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000528613
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E ainda, informou 
que a regulamentação do art. 212 da CRFB/88 é realizada, "entre outras normas, pela Lei n. 9394/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. No referido diploma legal, o art. 70 dispõe 
quais despesas poderão ser incluídas na aplicação exigida pelo art. 212 da CF/88". Conjugando os 
incisos do art. 70 com as Diretrizes lançadas pela Portaria nº 983/2020, o Relator entendeu que a 
resposta à Consulta deva ser afirmativa, isto é, pela possibilidade de inclusão dos gastos referentes 
ao combate à pandemia da COVID- 19, desde que circunscritos ao ambiente do ensino, como 
despesas aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino, pois "apesar de em um primeiro 
momento parecer serem gastos relacionados à higiene e saúde – como álcool em gel 70%, aquisição 
de máscaras descartáveis que deverão ser trocadas a cada 2 (duas) horas, aferição de temperatura, 
com aquisição de termômetros e designação de pessoal para a atividade, possível necessidade de 
troca lixeiras que devem poder ser acionadas sem o uso das mãos – em verdade são gastos 
imprescindíveis ao retorno das atividades escolares. Sem esses cuidados, não há que se falar em 
retorno das atividades escolares, o que causaria ainda mais prejuízo ao ensino no Estado”.  Também 
ressaltou que “diversos incisos do art. 70 da Lei n. 9.394/96 estabelecem atividades-meio [...] entre 
as quais podem ser incluídas as atividades elencadas na consulta. Em verdade, todas as atividades de 
estrutura escolar e medidas facilitadoras para proporcionar o ensino, que são necessárias para que se 
desenvolva de forma plena, são devem ser incluídas no art. 70". Contudo, o Relator advertiu que 
"medidas contra a COVID-19 de responsabilidade de outras Pastas, e não relacionadas diretamente 
ao ensino, não poderão ser consideradas para fins do art. 212 da CF/88. Assim, recomenda-se que 
os Secretários de Educação mantenham devidamente contabilizados os percentuais dos materiais de 
combate à COVID-19 que foram direcionados aos estabelecimentos de ensino, de modo que seja 
possível a verificação desses itens, e para que não haja inflação artificial de aplicação na manutenção 
e desenvolvimento do ensino utilizando-se insumos contra a COVID-19 utilizados por outras 
Pastas". Por fim, o Relator salientou que "o Município possui atuação prioritária apenas no ensino 
fundamental e na educação infantil, e não no ensino médio, de responsabilidade dos Estados, 
consoante §§ 2º e 3º do art. 211 da CF/88" e inciso V do art. 11 da Lei 9394/96. @CON-
20/00672064, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de 
Jurisprudência do TCE/SC. 

 

3.5 Contribuição ao PIS e CONFINS. Regime monofásico. Creditamento. Não cabimento. 
Excepcionalidade. Previsão legislativa expressa. A técnica de creditamento, em regra, não se 
coaduna com o regime monofásico da contribuição ao PIS e COFINS, só sendo excepcionada 
quando expressamente prevista pelo legislador. No regime monofásico, a carga tributária concentra-
se numa única fase, sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se 
evitar. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações sucessivas 
(plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia produtiva, havendo direito a abater 
o crédito da etapa anterior. Por outro lado, algumas vezes, por opção política, o legislador pode optar 
pela geração ficta de crédito, por exemplo, forma de incentivo a determinados segmentos da 
economia, como fez o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 para os beneficiários do regime tributário 
especial denominado REPORTO, caso que não se confunde com os créditos próprios do regime 
não cumulativo. A respeito dos mais diversos benefícios fiscais, a Constituição Federal, no art. 150, 
§ 6º, estabelece que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000672064
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000672064
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 
2.º, XII, g". Ante o cenário normativo vigente, percebe-se que um benefício fiscal estruturado e 
instituído para um determinado fim ou destinado a contemplar uma parcela específica de 
contribuintes não pode ser estendido a hipótese diversa daquela estabelecida pelo Poder Legislativo, 
ressalvada a posterior opção legislativa pela ampliação do seu alcance. Nesse caminho, em 
interpretação histórica dos dispositivos que cuidam da matéria em debate, bem como da leitura do 
item 8 da Exposição de motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, ficou 
estabelecido que os contribuintes tributados em regime monofásico estavam excluídos da incidência 
não cumulativa. À luz dessas premissas, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em um primeiro 
momento, entendeu que o benefício instituído pelo artigo 17 da Lei n. 11.033/04 somente se 
aplicaria aos contribuintes integrantes do regime específico de tributação denominado REPORTO 
e não alcançaria o sistema não cumulativo desenhado para a COFINS e a Contribuição ao PIS. 
Contudo, esse entendimento (na parte referente à extensão da Lei do REPORTO), foi superado por 
ambos os órgãos fracionários que compõem a Primeira Seção do STJ, tendo sido decidido que o 
benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 deveria ser estendido a outras pessoas 
jurídicas além daquelas definidas na referida lei. Ocorre que, no que concerne à incompatibilidade 
do creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS quando a tributação se desse pelo regime 
monofásico, não houve alteração de entendimento da Segunda Turma do STJ, que continuou 
decidindo reiteradamente pela sua impossibilidade. Ocorre que a Primeira Turma, no ano de 2017, 
alterou seu posicionamento (quanto à possibilidade de creditamento na monofasia), para entender 
que "o benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda 
que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas 
contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao 
REPORTO, regime tributário diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura 
portuária nacional, por expressa determinação legal". Nesse julgado, considerou-se que tal benefício 
era extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO e que o art. 17 da Lei n. 
11.033/2004 teria derrogado, tacitamente, a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, porque teria 
regulado inteiramente a matéria tratada nos arts. 3º dessas leis. No entanto, atento ao que 
determinam o art. 150, § 6º, da CF/88 e o art. 2º do Decreto-Lei n. 4.657/1942, deve prevalecer o 
entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior, segundo o qual o benefício fiscal do art. 17 
da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 
10.833/2003, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo 
legislador para a observância do princípio da não cumulatividade. Por fim, pontua-se que tal técnica 
é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de 
praticabilidade tributária, e objetiva o combate à evasão fiscal, foge, com todo o respeito, da 
razoabilidade uma interpretação que venha a admitir a possibilidade de creditamento do tributo que 
termine por neutralizar toda a arrecadação exatamente dos setores mais fortes da economia. EDV 
nos EAREsp 1.109.354/SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº648,  STJ - Informativo de 

Jurisprudência 

 

3.6 Recursos na área de saúde. Mínimo constitucional. Não alocação. Estado-membro. 
Reparação integral devida. O Estado-membro que desrespeita o mínimo constitucional que deve 
ser aplicado na saúde, realocando recurso em programa diverso, deve devolvê-lo à sua área de origem 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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em sua totalidade. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela, objetivando a condenação de Estado-membro a reparar integralmente o dano causado pela 
não alocação do mínimo constitucional de recursos na área de saúde, referente ao ano de 2005. 
Entendeu o Tribunal de origem que o orçamento do ano 2005 seria fato pretérito e consumado e 
que a verba que deveria ter sido usada na área de saúde teve outra destinação, sendo inviável o 
desfazimento ou acerto daquele orçamento, bem como intervenção nas futuras dotações 
orçamentárias. O acórdão objurgado criou parâmetro sancionador da conduta do Estado-membro, 
aplicando-lhe o equivalente a 10% da verba apurada como não aplicada em programas e ações de 
saúde, sob o argumento de que feriria "o limite da razoabilidade a fixação do valor da indenização 
pelo valor da diferença que deixou de ser aplicada na saúde naquele ano, uma vez que se estaria 
desconsiderando "que os recursos não aplicados na área de saúde, foram destinados ao benefício 
dos cidadãos do Estado-membro em outras áreas, como educação, segurança, transporte, igualmente 
importantes". No entanto, considerando o efetivo desvio de verba orçamentária destinada 
exclusivamente à saúde, a sua aplicação em outras áreas de serviço público não pode servir de 
argumento para a redução do quantum, até porque as condições de serviço público oferecido à 
população, notadamente no setor de saúde, notoriamente se encontram extremamente precárias. 
Assim, se determinado valor deveria, por força de norma constitucional, ter sido aplicado na saúde, 
e o Estado alocou-o em programas diversos, a devolução de tal valor à sua área de origem, em sua 
totalidade, deve ser efetivada como forma de restaurar a ordem pública. A cominação de uma espécie 
de multa de 10% sobre o montante desviado revela-se em efetiva dissonância da legislação pátria em 
vigor, que prevê sempre quantum indenizatório equivalente ao prejuízo apurado em cada hipótese 
concreta, conforme se infere dos ditames do art. 944 do Código Civil. REsp nº 1.752.162/RJ, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº648,  STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Pensão. Benefício de Prestação Continuada. Acumulação. Ilegalidade. Considera-
se ilegal ato de pensão em que há acumulação dos respectivos proventos com o benefício de 
prestação continuada (BPC) instituído pela Lei 8.742/1993. Acórdão nº 3536/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 347, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.2 Previdência. Ato sujeito a registro. Aposentadoria. Contagem de Tempo de Serviço. 
Advocacia. Emenda Constitucional nº 20/1998. O tempo de serviço comprovado na advocacia, 
em período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, deve ser computado para 
efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias. 
Acórdão TC nº 276/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110,  disponível 
em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

4.3 Previdência. Regime Próprio de Previdência Social. Investimento Previdenciário. 
Destinação Específica. Vinculação. Déficit atuarial.   Os recursos capitalizados, assim como 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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seus rendimentos, possuem destinação específica e devem atender tão somente ao objeto de sua 
vinculação, qual seja, a formação de reservas para amortização do déficit atuarial do ente, não 
podendo ser utilizados para o custeio de despesas do exercício enquanto persistir o déficit atuarial 
do regime próprio de previdência social. Acórdão TC nº 100/2021-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf 
(tcees.tc.br) 

 

4.4 Pessoal. Acumulação de pensões. Limite. Pensão Militar. Benefício de Prestação 
Continuada. INSS. Não há óbice a que o TCU considere legal, para fins de registro, ato de pensão 
militar em que há acumulação dos respectivos proventos com o benefício de prestação continuada 
(BPC) instituído pela Lei 8.742/1993, pois os impedimentos de acumulação com a pensão militar 
(art. 29 da Lei 3.765/1960) restringem-se apenas a proventos ou a vencimentos. O pagamento e o 
controle do BPC estão sujeitos à competência do INSS. Acórdão nº 4808/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.5 Consulta. Aposentadoria. Regime Próprio. Averbação. Tempo de Serviço. Contribuição do 
RGPS. Certidão de Tempo. Possibilidade de utilização das contribuições certificadas. 
Cálculo de proventos. Responsabilidade do servidor. Correção de erros e lacunas. O TCE/SC 
respondeu Consulta acerca da possibilidade de aceitação de Certidão de Tempo de Contribuição 
emitida pelo INSS, utilizada na concessão de aposentadoria no RPPS, para fins de cumprimento 
requisitivo aposentatório, com o seguinte entendimento: “As informações contidas nas Certidões de 
Tempo de Contribuição (CTC) emitidas pelos regimes de previdência são de responsabilidade da 
entidade emissora, nos termos do artigo 130 do Regulamento da Previdência Social, apenso do 
Decreto Federal nº 3.048/1999, e da Portaria 154, de 15 de maio de 2008, do Ministério da 
Previdência Social, a quem compete corrigir eventuais erros ou omissões. Cabe ao servidor 
interessado requerer a correção do erro material eventualmente existente na Certidão de Tempo de 
Contribuição junto ao órgão ou entidade emissora, nos termos do disposto no parágrafo 16 do artigo 
130 do Decreto Federal nº 3.048/1999 e no artigo 19 da Portaria 154, de 15 de maio de 2008, do 
Ministério da Previdência Social”.   Sobre lacunas na discriminação dos salários, o TCE/SC entendeu 
que: “A presença de lacunas na discriminação dos salários de contribuição em Certidão de Tempo 
de Contribuição emitida pelo INSS, objeto de averbação de tempo de contribuição no Regime 
Próprio de Previdência de ente público (RPPS), para os períodos a partir da competência julho de 
1994, pode interferir no cálculo dos proventos pela média aritmética das maiores remunerações 
prevista no artigo 34, caput e §1º, e no artigo 66 da Lei Complementar de Navegantes nº 99/2011 e 
no artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, porquanto a unidade gestora do RPPS somente poderá 
considerar os salários de contribuição discriminados na CTC”.  Sobre eventuais erros materiais em 
certidão de tempo de contribuição: “Para fins da compensação financeira entre regimes de 
previdência, prevista no artigo 201, §9º, da Constituição Federal, serão considerados apenas os 
valores constantes da discriminação dos salários de contribuição contidos na Certidão de Tempo de 
Contribuição, de modo que o responsável pelo RPPS em que será averbado o tempo de contribuição 
deverá solicitar ao servidor interessado que promova a correção de eventuais erros materiais em 
certidão de tempo de contribuição e em demonstrativo de salários de contribuição junto ao órgão 
ou entidade emissor, sob pena de o ente não receber todos os valores a que teria direito”. Trata-se 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3765compilado.htm#:~:text=LEI%20No%203.765%2C%20DE%204%20DE%20MAIO%20DE%201960.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20as%20Pens%C3%B5es%20Militares.&text=Art%209%C2%BA%20A%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20dos,de%20prefer%C3%AAncia%20estabelecida%20no%20art.&text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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de Consulta formulada pela Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de 
Navegantes – NAVEGANTESPREV sobre “a viabilidade legal de aceitação de Certidão de Tempo 
de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, utilizada na concessão de 
aposentadoria no RPPS, que certifica determinado tempo de contribuição, mas não contém 
informações completas sobre a remuneração na discriminação dos salários de contribuição referente 
o todo o período indicado, o que pode interferir no fator de proporcionalidade de proventos e no 
cálculo da média aritmética das maiores remunerações, conforme previsto em lei 
municipal”. Inicialmente, o Relator mencionou a Lei Federal nº 8.213/1991 e o Decreto Federal nº 
3.048/1999, e explicou que é “vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com 
o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o 
segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, 
para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu 
cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003”.  O Relator 
observou os Prejulgados 1511 e 1591 e concluiu que: “ao órgão emissor da CTC compete a 
certificação dos períodos de contribuição e a discriminação dos salários de contribuição. É possível 
que o tempo de serviço seja diferente da quantidade de contribuições mensais, tendo em vista as 
exceções previstas na Lei Federal nº 8.213/1991 e no Decreto Federal nº 3.048/1999. Para o cálculo 
dos proventos pela média das contribuições, a unidade gestora do RPPS deve considerar apenas as 
contribuições discriminadas na certidão. Assim, para que não haja eventual prejuízo financeiro ao 
servidor que requerer a averbação quando da aposentadoria, deve este requerer ao órgão emissor de 
Certidão de Tempo de Contribuição correção de eventuais erros ou omissões”. Por fim, também 
advertiu que “a compensação financeira entre regime de previdência se fará com base nos salários 
de contribuição, razão pela qual também se mostra necessária a solicitação para o servidor requerer 
correção de eventuais omissões/lacunas na certidão de tempo de contribuição, também de modo a 
não prejudicar o RPPS municipal na obtenção integral da compensação financeira”.  Para concluir, 
extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. CERTIDÃO DE 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO INFORMADO QUE NÃO CORRESPONDE À 
QUANTIDADE DE CONTRIBUIÇÕES. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DAS 
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO APENAS DAS CONTRIBUIÇÕES 
CERTIFICADAS PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. RESPONSABILIDADE DO 
SERVIDOR INTERESSADO EM SOLICITAR AO ÓRGÃO EMISSOR A CORREÇÃO DE 
ERROS E LACUNAS”. @CON-20/00650508, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, 
disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.6 Consulta. LC nº 173/2020. Revisão Geral Anual. Índice aplicável. IPCA. Pandemia. O 
TCE/SC respondeu Consulta acerca do alcance da restrição imposta pelo art. 8º, inciso I, da Lei 
Complementar n. 173/2020 no instituto da revisão geral anual com o seguinte entendimento: "A 
concessão de revisão geral anual no interregno delimitado no artigo 8º da Lei Complementar n. 
173/2020, mesmo que se refira a períodos findados antes da vigência da mencionada norma, está 
condicionada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, fixado no inciso VIII do 
citado artigo. No momento peculiar da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19), somente 
deve ser concedida revisão geral após rigorosa análise dos critérios de oportunidade e conveniência, 
observado o interesse público, e prévio estudo da situação orçamentária e financeira do ente, 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000650508
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
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certificando-se da disponibilidade de recursos e observância da Lei de Responsabilidade 
Fiscal". Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina com dois questionamentos: "1- O comando legal disposto no inciso VIII, do art. 8º 
da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020 (publicada em 28/05/2020) pode produzir 
efeitos jurídicos (vigência) anteriormente à publicação da própria LC n. 173/20 e contrapor ao 
disposto no art. 1º do Decreto-Lei n. 4.657/42? 2- Períodos de revisão geral anual de servidores 
públicos findados anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020 
(publicada em 28/05/2020), podem ser atingidos pela limitação e vinculação disposta no inciso VIII, 
do art. 8º da LC n. 173/20?".  Inicialmente, o Relator destacou entendimento da área técnica que 
salientou que "[...] esta Diretoria orienta que o instituto da revisão geral anual não foi alcançado pela 
restrição imposta no inciso I do indigitado art. 8º. O instituto da revisão geral anual dos servidores 
possui assento no próprio texto constitucional, que em seu artigo 37, X". E ainda, que "a 
interpretação quanto à inexistência de vedação na LC n. 173/2020 para implementação de revisão 
geral anual foi objeto de recente deliberação deste Tribunal de Contas, nos autos da 
Consulta @CON-20/00582669, na qual se fixou entendimento pela viabilidade de 
concessão". Quanto ao segundo questionamento, o Relator destacou o entendimento da área técnica 
que "a dúvida emerge quanto ao indexador econômico a ser observado na implementação da revisão 
geral. Isso porque o já transcrito inciso VIII do art. 8º da LC n. 173/2020 veda a adoção de e 'medida 
que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”.  O Relator mencionou o Prejulgado 2259, a 
decisão do processo @PNO-20/00761083, e concluiu que "o exame da matéria feito pela DAP e 
pelo Ministério Público de Contas destacou que a concessão de revisão geral anual no interregno 
delimitado no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, mesmo que se refira a períodos findados 
antes da vigência da mencionada norma, deve observar o IPCA, por força do art. 8º, VIII, da LC n. 
173/2020". Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: “CONSULTA. LC N. 173/2020. 
REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA. PANDEMIA. A concessão de 
revisão geral anual no interregno delimitado no artigo 8º da LC n. 173/2020, mesmo que se refira a 
períodos findados antes da vigência da mencionada norma, está condicionada ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo-IPCA. No momento peculiar da pandemia provocada pelo 
Coronavírus (Covid-19), somente deve ser concedida revisão geral após rigorosa análise dos critérios 
de oportunidade e conveniência, observado o interesse público, e prévio estudo da situação 
orçamentária e financeira do ente, certificando-se da disponibilidade de recursos e observância da 
Lei de Responsabilidade Fiscal”. @CON-21/00071178, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, 
disponível em: Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.7 Consulta. Pessoal. Carreira Militar. Acumulação de cargos públicos. Militar na ativa e na 
reserva. Professor. Contratação temporária de excepcional interesse públicos. Mesmo ente 
público. Multiplicidade de contratos. Viabilidade. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2176 e 
o Prejulgado 1363, além de revogar o Prejulgado 1927 e respondeu Consulta sobre acumulação de 
cargos públicos de militares na ativa e na reserva com o seguinte entendimento: "É possível ao militar 
estadual na reserva remunerada tomar posse em outro cargo ou emprego público remunerado, 
acumulando proventos da reserva militar com os vencimentos dos cargos ou empregos públicos, 
desde que acumuláveis conforme as hipóteses previstas na Constituição Federal. 2. Os cargos 
acumuláveis para os militares estaduais na atividade, desde que haja compatibilidade de horários e 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000582669
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2259
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000761083
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100071178
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2176
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1363
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1927
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com prevalência da atividade militar, estão previstos no art. 37, XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, 
combinados com o art. 42, § 3º, da Constituição Federal, e com o art. 3º da Lei (estadual) nº 
11.496/2000, a qual não prevê cargo de Professor Militar, de modo que são admissíveis a cumulação 
nas seguintes hipóteses: a) Um cargo militar estadual (técnico/científico) com um cargo, emprego 
ou função civil de professor; b) Um cargo de militar estadual do Quadro da Saúde com um cargo, 
emprego ou função privativos de profissional da saúde, ambos com profissão regulamentada. 3. O 
militar na reserva pode acumular cargo diverso das alíneas itens “a” e “b” do item 3, desde que tenha 
ingressado novamente no serviço público antes da vigência de Emenda Constitucional 20, de 1998. 
4. Aos servidores públicos civis estaduais ou municipais que acumulam como militar das Forças 
Armadas admite-se a acumulação conforme estabelecido no art. 142, §3º, II e III, isto é, dois cargos 
privativos de profissional da saúde, com profissão regulamentada". A Consulta ainda respondeu 
questionamento relativo a contratação temporária de professor por excepcional interesse público 
com a seguinte decisão extraída da ementa do voto do Relator: "PESSOAL. PROFESSOR. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. MESMO 
ENTE PÚBLICO. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. VIABILIDADE QUANDO 
DECORRENTE DE MESMO PROCESSO SELETIVO. A contratação de professores em caráter 
temporário pela administração direta do Estado ou Município em mais de um contrato - seja para 
ministrar aulas em unidades escolares distintas ou mais de uma disciplina curricular, ou aumento de 
carga horária - quando originários de um único processo seletivo, não caracteriza vínculo laboral 
distinto, mas uma única relação de trabalho com o ente estadual ou municipal". Trata-se de Consulta 
formulada pela Presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, propondo modificações em 
entendimentos atuais da Corte acerca de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas por 
militares e acerca de contratações temporária, em especial situações de acumulação de cargos, 
empregos ou funções públicas por militares, em decorrência da recente alteração de regras 
promovidas pela Emenda Constitucional n. 101, de 3 de julho de 2019.   Inicialmente, o Relator 
destacou que a matéria decorre de registros de indícios de irregularidades detectados pelo Sistema 
de Gestão de Trilhas de Auditoria (SGTA), instituído pela Instrução Normativa n. TC-25/2019, "foi 
percebida ausência de consolidação do entendimento aplicável acumulação de cargos, empregos ou 
funções públicas por militares, inclusive frente aos ditames da Emenda Constitucional n. 101/2019 
(Reforma da Previdência), bem como consequentes incompatibilidades de entendimentos deste 
Tribunal veiculados em prejulgados". O Relator informou que foi sugerida a reforma parcial 
do Prejulgado 2176, revogação de item do Prejulgado 1927 e reforma parcial da orientação contida 
no Prejulgado 1363 acerca da multiplicidade de contratos por servidores temporários na mesma 
unidade gestora, e explicou que quanto ao mérito, trata-se de dois temas distintos, embora tenham 
relação com acumulação de cargos. Um deles diz respeito às hipóteses de acumulação de cargos por 
militares estaduais. Outra se refere à acumulação quando houver mais de dois contratos de servidores 
temporários.  Quanto à acumulação de cargos por militares estaduais, salientou que "o § 1º do art. 
42 da Constituição Federal prescreve que aos militares estaduais aplicam-se as disposições do § 3º 
art. 142 (regras dos militares federais), entre as quais, a vedação de acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. Porém, a acumulação somente é possível quando houver compatibilidade de 
horários e prevalência da atividade militar (art. 42, § 3º). No caso de militar inativo, aplica-se a regra 
do §10º do art. 37 da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 42 (militares estaduais) com a remuneração de cargo, emprego ou 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2176
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1927
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função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, salvo àqueles que 
haviam novamente ingressado no serviço público por concurso público até a entrada em vigor de 
Emenda Constitucional n. 20/1998". No que se refere à contratação de professores em caráter 
temporário pela administração direta do Estado ou Município, o Relator entendeu "que se deve 
observar cada processo seletivo. A partir de um determinado processo seletivo é admitido mais de 
um contrato com o mesmo profissional para ministrar aulas em unidades escolares distintas do ente 
público, para mais de uma disciplina curricular ou no caso de aumento de carga horária, sem 
caracterizar mais de um vínculo laboral, ou seja, uma única relação de trabalho com o ente estadual 
ou municipal". Por fim, o Relator observou que a redação do item 2 do Prejulgado nº 1363 deixava 
dúvida sobre a possibilidade de diversos contratos quando decorrentes de mais de um processo 
seletivo. "Considera-se que a celebração de mais de dois contratos de caráter temporário decorrentes 
de processos seletivos distintos caracteriza acumulação indevida de cargos, empregos ou funções. 
Além disso, a orientação não se aplica apenas ao ente estadual (conforme consta do Prejulgado), mas 
também aos municípios. Assim, a alteração proposta visa deixar explicitado que a possibilidade de 
diversos contratos com o mesmo ente é admitida somente quando os contratos decorram de um 
mesmo processo seletivo, aplicando se ao Estado e aos Municípios". @CON-20/00656298, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: Informativo de Jurisprudência do 
TCE/SC 

 

4.8 Recurso de Reexame. Servidores. Aposentadoria. Anulação. Tempo de Contribuição.  Trata-
se de Recurso de Reexame interposto pelo Diretor-Presidente do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Indaial (INDAPREV), em face da decisão exarada 
nos autos do Processo @APE-13/00791621, que denegou o registro do ato de aposentadoria 
voluntária de servidora da Secretaria Municipal de Educação do Município de Indaial. Inicialmente, 
a decisão determinou à Prefeitura Municipal de Indaial que adotasse providências com vistas à 
anulação do ato de aposentadoria da servidora, em razão de esta não ter preenchido todos os 
requisitos para fazer jus à aposentadoria especial de professora, notadamente o tempo mínimo de 25 
anos em atividade de magistério exigido pelo art. 6º, I a IV, da Emenda Constitucional n. 41/2003 
c/c o art. 40, § 5º, da Constituição Federal.  Foi apontado que a Unidade Gestora contabilizou 
indevidamente o tempo de contribuição de 4 meses e 18 dias em que a beneficiária gozou de licença 
sem vencimento, não havendo exercício efetivo de funções do magistério. O Recorrente buscou a 
reforma da decisão, apresentando argumentos com base no Prejulgado 1591, contudo, para o 
Relator, "estão ausentes os requisitos constitucionais para o registro da aposentadoria especial, visto 
que a Constituição Federal exige que o professor deva comprovar tempo de efetivo exercício nas 
funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio".  De acordo com o 
Relator, "verifica-se que a aposentanda possui 24 anos, 7 meses e 19 dias de efetivo exercício de 
docente, em face da utilização indevida de tempo de licença sem vencimento de 4 meses e 18 dias, 
concernente ao período de 14/08/2016 a 31/12/2016, com recolhimento de contribuição para o 
INDAPREV. Além disso, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Indaial, 
regido pela Lei Complementar Municipal n. 105/2010 (art. 31), também não contempla a 
possibilidade de a licença sem vencimento ser contada como efetivo exercício de 
magistério". Quanto ao argumento do Recorrente de que foi orientado a seguir o Prejulgado 
1591 deste Tribunal de Contas, a área técnica tratou da questão esclarecendo que não cabe a aplicação 
do prejulgado na referida aposentadoria, pois o período é posterior à vigência da Emenda 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1363
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000656298
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1300791621
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1591
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1591
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Constitucional n. 20/1998, que, diante do recolhimento, foi considerado como serviço público 
municipal.  Por fim, extrai-se da ementa do voto do Relator: Aposentadoria Especial. Professor. 
Ausência de Requisito Legal. Conhecer e Negar Provimento. É inviável a inclusão de período de 
licença sem vencimentos como exercício efetivo do magistério para concessão de aposentadoria 
especial. @REC-19/00753097, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 82, disponível em: 
Informativo de Jurisprudência do TCE/SC 

 

4.9 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Cargo em Comissão. 
Aposentadoria. Proventos. Na hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria com 
remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão, considera-se, para fins de incidência do 
teto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, cada rendimento isoladamente. Acórdão 
nº 740/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência 
| Portal TCU 

 

4.10 Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Distrito Federal. Aposentadoria. 
Disponibilidade de pessoal. Consulta. O tempo de serviço público prestado na administração 
direta e indireta do Distrito Federal pelos servidores que ingressaram no quadro de pessoal da União 
após a publicação da Lei 8.112/1990 deve ser contado unicamente para aposentadoria e 
disponibilidade (art. 103, inciso I, da mesma lei). Acórdão nº 426/2021, Boletim de Pessoal nº 88, 
disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.11 Aposentadoria. Vantagem opção. Regularização. Providência. Pensão. VPNI. O pagamento 
da vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990 (“opção”) aos servidores que implementaram 
os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, assim como 
aos respectivos pensionistas, deve ser: (i) suprimido, no caso dos beneficiários cujos atos de 
concessão foram emitidos há menos de cinco anos e se encontrem pendentes de julgamento pelo 
TCU; (ii) transformado em vantagem pessoal, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no 
caso dos beneficiários cujos atos de concessão foram expedidos há mais de cinco anos, desde que 
ainda não tenham sido julgados ou considerados tacitamente registrados pelo TCU; (iii) 
transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente ao 
reajuste geral dos servidores públicos federais, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão 
tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há mais de cinco 
anos. Acórdão nº 565/21, Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU  

 

4.12 Teto constitucional. Pensão. Aposentadoria. Acumulação. Marco temporal. O teto 
constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal) incide sobre o valor resultante da 
acumulação de benefício de pensão com proventos de inatividade caso a morte do instituidor da 
pensão tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998. Acórdão nº 4032/32, Boletim de Pessoal 
nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1900753097
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=208&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.13 Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Benefício de prestação continuada. INSS. 
Não há óbice a que o TCU considere legal, para fins de registro, ato de pensão militar em que há 
acumulação dos respectivos proventos com o benefício de prestação continuada (BPC) instituído 
pela Lei 8.742/1993, pois os impedimentos de acumulação com a pensão militar (art. 29 da Lei 
3.765/1960) restringem-se apenas a proventos ou a vencimentos. O pagamento e o controle do BPC 
estão sujeitos à competência do INSS. Acórdão nº 4808/21, Boletim de Pessoal nº 88, disponível 
em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.14 Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de serviço. Limite 
mínimo. É ilegal o ato de aposentadoria de professor que contemple mudança de regime de trabalho 
para o de dedicação exclusiva há menos de cinco anos da aposentação, por frustrar a preservação do 
equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter contributivo do regime previdenciário. Acórdão nº 
5344/21, Boletim de Pessoal nº 88, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.15 Aposentadoria. Incorporação. Cálculo dos Proventos. Possibilidade. É indevida a 
incorporação de determinada parcela ao cálculo dos proventos que não tenha a sua inerência ao 
cargo efetivo devidamente comprovada ou, então, que não esteja amparada por legislação que tenha 
possibilitado a sua integração, na atividade, à remuneração do servidor, em caráter definitivo. 
Processo TCERJ nº 228.194-2/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: 
Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito Processual. Ato sujeito a registro. Ministério Público de Contas. Manifestação. A 

decisão pelo registro de ato de pessoal pelo TCEES, sem a expressa manifestação do Ministério 

Público Especial de Contas pela sua concessão ou denegação, viola etapa do processo prevista no 

art. 55, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, denotando a ocorrência de error in procedendo, 

que alcança interesse de ordem pública apto a ensejar a nulidade absoluta da deliberação, 

impossibilitando a resolução de mérito. Acórdão TC nº 156/2021, Informativo de Jurisprudência do 

TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

 

5.2 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto Processual. Lapso Temporal. 

Princípio do Contraditório.  2.1 A instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito do 

Tribunal de Contas é medida excepcional, que somente pode ser admitida quando presentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.2 A ausência de 

notificação/citação do responsável após o decurso de 10 anos da ocorrência de dano ao erário é 

motivo excepcional de dispensa da instauração de Tomada de Contas Especial. Acórdão TC nº 

156/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 110, disponível em: Informativo-de-

Jurisprudencia-n.-110.pdf (tcees.tc.br) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3765compilado.htm#:~:text=LEI%20No%203.765%2C%20DE%204%20DE%20MAIO%20DE%201960.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20as%20Pens%C3%B5es%20Militares.&text=Art%209%C2%BA%20A%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20dos,de%20prefer%C3%AAncia%20estabelecida%20no%20art.&text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3765compilado.htm#:~:text=LEI%20No%203.765%2C%20DE%204%20DE%20MAIO%20DE%201960.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20as%20Pens%C3%B5es%20Militares.&text=Art%209%C2%BA%20A%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20dos,de%20prefer%C3%AAncia%20estabelecida%20no%20art.&text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-110.pdf
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5.3 Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Alegação de excesso. Ausência de 

planilha de cálculos. Art. 535, § 2º, do CPC. Concessão de prazo. Possibilidade. A alegação 

da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos com a 

indicação do valor devido não acarreta, necessariamente, o não conhecimento da arguição. O art. 

535, § 2º, do CPC prevê consequência específica para a não indicação do valor que a Fazenda Pública 

entende correto em sua impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o não conhecimento da 

arguição de excesso de execução. Todavia, esta Corte possui jurisprudência no sentido de que 

"eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão 

sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de 

ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução" (AgInt no 

AREsp 1.364.410/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 

8/5/2020). Assim, em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como 

devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão 

legal específica nesse sentido (art. 535, §2º, do CPC). No entanto, tal previsão legal não afasta o 

poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o 

cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Tal 

entendimento encontra respaldo inclusive no próprio Código de Ritos, em seu art. 526, §§ 1º e 2º, 

cuja aplicação é cabível nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, com as devidas 

adaptações. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação 

dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda 

Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual 

necessidade de manifestação. REsp nº 1.887.589/GO, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, 

disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.4 Fazenda Pública. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios. Fixação de percentual após a 

liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Majoração dos honorários na instância 

superior. Impossibilidade. Não cabe ao STJ majorar honorários advocatícios ainda a serem 

fixados em liquidação de sentença, na forma do inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015. No caso 

analisado, as instâncias ordinárias condenaram a parte sucumbente ao pagamento de honorários "em 

percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, 

na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015". O dispositivo estabelece que, 

proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual 

dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção 

na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base 

de cálculo. Sendo esse o caso analisado, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, 

não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser 

observado, inclusive, pela instância superior. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua 

pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no 

momento em que for definir o percentual da verba honorária. ESCL no REsp 1.785.364/CE, 

Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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5.5 Precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. Cancelamento. Arts. 2º e 3º da Lei n. 

13.463/2017. Reexpedição. Prescrição. Termo inicial. Cancelamento. É prescritível a pretensão 

de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido pelo art. 2º da Lei n. 

13.463/2017. Conforme o entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior, é prescritível a 

pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido pelo art. 2º 

da Lei n. 13.463/2017. Nos termos do REsp 1.859.409/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020: "1. Estabelecem, respectivamente, os arts. 

2º e 3º da Lei 13.463/2017: "Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos 

valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em 

instituição financeira oficial", "cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 

requisitório, a requerimento do credor". 2. A pretensão de expedição de novo precatório ou nova 

RPV, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, não é imprescritível." O 

fundamento é o de que, por aplicação do princípio da actio nata, conforme o referido precedente, "o 

direito do credor de que seja expedido novo precatório ou nova RPV começa a existir na data em 

que houve o cancelamento do precatório ou RPV cujos valores, embora depositados, não tenham 

sido levantados". REsp 1.833.358/PB, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 691, disponível em: 

STJ - Informativo de Jurisprudência 

 

5.6 Direito Processual. Comunicação Processual. Validade. Endereço. Domicílio Necessário. 

São válidas as comunicações processuais entregues, mediante carta registrada com aviso de 

recebimento, no endereço profissional do responsável, não havendo necessidade de que o 

recebimento seja feito por ele próprio. Acórdão nº 4748/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.7 Direito Processual. Cobrança Executiva. Bens. Inexistência. Execução Judicial. Pessoa 

Jurídica. Sucessão. Débito. Ressarcimento ao Erário. A eventual inexistência ou insuficiência 

de bens transferidos da pessoa jurídica sucedida para a pessoa jurídica sucessora – que responde pelo 

ressarcimento ao erário por prejuízos causados pela sucedida, no limite do patrimônio transferido – 

é questão que se encontra fora da alçada do TCU e deve ser dirimida pelo Poder Judiciário, no 

âmbito da ação de execução do acórdão condenatório. Acórdão nº 4585/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 349, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.8 Direito Processual. Sobrestamento de Processo. Decisão Judicial. STF. Repercussão Geral. 

Ressarcimento ao erário. Prescrição. Não cabe o sobrestamento de processos em trâmite no 

TCU, nos quais esteja em questão a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, até a 

decisão definitiva do STF no RE 636.886 (Tema 899 da Repercussão Geral), uma vez que a 

suspensão de que trata o art. 1.035, § 5º, do CPC não alcança os processos no âmbito do controle 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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externo. Acórdão nº 741/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 350, disponível em: Boletim 

de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.9 Direito Processual. Revelia. Pessoa jurídica. Débito. Ente da Federação. Prazo. 

Recolhimento. Havendo débito imputável a ente federado, deve-se fixar novo e improrrogável 

prazo para o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora 

(art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992), mesmo na hipótese de revelia. Acórdão nº 5141/2021, 

Acórdão nº 350, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

5.10 Direito Processual. Tribunal de Contas. Ato Administrativo. Comunicação Processual. 

Atividade Judicante. Cumprimento da Decisão. Multa. Coerção. Os Tribunais de Contas 

exercem atividade judicante em âmbito administrativo, razão pela qual lhes deve ser reconhecida, 

com lastro na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo (artigo 

15 do CPC c/c artigo 180 do Regimento Interno), a possibilidade de utilização de qualquer meio 

executivo idôneo para efetivação de suas decisões. Tal autorização está insculpida no artigo 139, 

inciso IV, do Código, que prevê o poder geral de efetivação de decisões judiciais, excepcionalizadas, 

por óbvio, as medidas submetidas à reserva de jurisdição. Neste sentido, os Tribunais de Contas 

podem valer-se da utilização de meios alternativos para forçar a execução de suas decisões, sendo 

mecanismo de coerção mais incisivo a aplicação de multa coercitiva de astreintes. Processo TCERJ 

nº 825.286-4/16, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e 

Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5.11 Prescrição. Interrupção. Ato Inequívoco. Comunicação Processual. Atos praticados pelo 

Tribunal que alcancem exclusivamente terceiros, tais como a comunicação ao atual gestor para mera 

remessa de documentos complementares, relacionados a um ato ou contrato, somente poderão ser 

considerados procedimentos inequívocos de apuração aptos para produzir os efeitos de interrupção 

da prescrição com fulcro no inciso II, do §2º do artigo 74 da Lei Estadual nº 5427/09, caso, 

concomitantemente, haja a comunicação dos responsáveis para tomarem ciência a respeito de tais 

diligências. Processo TCERJ nº 101.747-7/12, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível 

em: Cadastro de Normas e Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

 

5.12 Direito Processual. Contrato. Tomada de Contas. Descumprimento de Decisão. Intervenção 

de Terceiros. Multa. Coerção. É viável a imposição de multa coercitiva (astreintes) em caso de 

descumprimento de decisão proferida por esta Corte em face de terceiros, como ocorre no caso da 

determinação de instauração de Tomada de Contas Especial, com supedâneo no art. 537 do Código 

de Processo Civil c/c art. 180 do Regimento Interno desta Corte. Processo TCERJ nº 101.047-7/13, 

Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 

(tcerj.tc.br) 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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5.13 Recurso de Revisão. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de Mérito. Não 

deve ser conhecido Recurso de Revisão que não atenda a qualquer das hipóteses contempladas no 

rol taxativo do art. 73 da Lei Estadual 63/90, também reproduzido no art. 95 do Regimento Interno. 

Isso porque o recurso de revisão constitui via excepcional que não se presta a rediscutir diretamente 

o mérito da decisão recorrida, já que possui limitação de escopo e está adstrito ao exame de vícios 

graves capazes de comprometer a higidez do processo. Processo TCERJ nº 224.544-0/20, Boletim 

de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e Outras Publicações 

(tcerj.tc.br) 

 

5.14 Embargos de Declaração. Teoria da Asserção. Alegação. Admissibilidade. Exame de 

Mérito. Para o conhecimento de Embargos de Declaração de acordo com a Teoria da Asserção, 

basta a simples alegação da existência de obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. 

A efetiva constatação da existência ou não das alegadas impropriedades fica para o momento do 

exame do mérito do Recurso, uma vez superado o juízo de admissibilidade. Processo TCERJ nº 

102.322-9/08, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 3, disponível em: Cadastro de Normas e 

Outras Publicações (tcerj.tc.br) 

Servidores responsáveis pela organização: 

Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 

Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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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
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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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 31 de 89 

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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 45 de 89 

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
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
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 

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
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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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 

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
http://antigo.turismo.gov.br/portaria-n-153-de-6-de-outubro-de-2009
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
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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 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art42
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092501
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art42
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
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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
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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, 

Informativo de Jurisprudência do STJ nº 697, disponível em: STJ - Informativo de Jurisprudência 
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 Este material, desenvolvido pela Superintendência de Secretaria do TCMGO, destaca as decisões 

selecionadas e publicadas nos boletins informativos dos tribunais superiores e em tribunais de contas 

estaduais no período acima selecionado. Tal material não constitui em repositório oficial de jurisprudência 

desta Corte, sendo o trabalho de síntese das decisões de responsabilidade dos respectivos Tribunais.  
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contratação das funções de Coordenação Médica por credenciamento – Recomendação.  

 

1.1.20 Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão. Aquisição de medicamentos. Deficiência na 
orçamentação. Possibilidade de sobrepreço. Instauração de tomada de contas 
extraordinária. Aquisição de itens em valor superior ao preço máximo do edital. Ausência 
da íntegra do procedimento licitatório no portal de transparência. Falta de inserção do 
Código BR. Procedência parcial, instauração de tomada de conta extraordinária, 
restituição de valores ao erário, multas, determinações e recomendação.  
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1.1.21 Representação da Lei nº 8.666/93. Irregularidade em edital. Suposto direcionamento. 
Supostos cerceamento da competitividade. Exigências justificadas. Pareceres uniformes. 
Procedência parcial.  

 

1.1.22 Representação da Lei nº 8.666/93. Exigência indevida para qualificação técnica. Falta de 
previsão em edital de critério de atualização em caso de atraso. Vedação à participação 

de licitantes enquanto vigente pena prevista no art. 87, II, da Lei nº 8.666/1993, 
aplicada por outros entes da administração pública. Impossibilidade de 
impugnação por meio exclusivamente eletrônico. Procedência parcial com 
determinações. 

 

1.1.23 Representação da Lei nº 8.666/93. Ofensa à Lei de Licitações. Excesso de formalismo. 
Procedência. Aplicação de multas.  

 

1.1.24 Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. 
Definição.  

 

1.1.25 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Obra atrasada. Contratante. 
Multa. Sanção administrativa. Obrigatoriedade.  

 

1.1.26 Irregularidade em contratação de empresa para a realização de eventos e shows artísticos. 
Responsabilização do parecerista.  

 

1.1.27 Contrato Administrativo. COVID-19. Teoria da Onerosidade Excessiva. Alteração 
Contratual. Transporte Escolar. 

 

1.1.28 Licitação Internacional. Proposta de Preço. Moeda Estrangeira.  
 

1.1.29 Licitação. Prova de Conceito. Pregão.  
 

1.1.30 Licitação. Objeto. Especificação técnica. Marca. Princípio da Padronização.  
 

 

1.1.31 Saneamento Básico. Concessão de serviço público. Subconcessão. Parceria Público-
Privada. Fiscalização.  
 

1.1.32 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Pela expedição de medida cautelar.  
 

1.1.33 Representação da Lei nº 8.666/1993. Pregão presencial. Possível irregularidade relativa 
à exigência demasiadamente excessiva e não justificada de que a rede credenciada da 
contratada deverá abranger 100% dos postos de combustíveis de município paranaense. 
Retificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão do procedimento 
licitatório.  
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1.1.34 Representação da Lei nº 8.666/93. Serviços de coleta domiciliar, transporte marítimo de 
resíduos e coleta de resíduos volumosos, vegetais e inservíveis no Município do Pontal 
do Paraná. Exigências de qualificação técnica. Ausência de fixação das parcelas de maior 
relevância e valor significativo. Justificativas que não se encontram refletidas na descrição 
e caracterização dos serviços constantes no edital. Potencial de restrição indevida à 
competitividade. Preocupação ambiental que deve estar refletida em outras cláusulas do 
instrumento convocatório, de forma detalhada, e cuja observância deve ser fiscalizada 
pelo ente municipal durante a execução contratual. Necessidade de limitação das 
exigências de comprovação de capacidade técnica mediant3e atestados às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto. Recomendação. Licitação em lote único. 
Não comprovação de irregularidade. Pela parcial procedência, com expedição de 
recomendação.  

 

1.1.35 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratação de empresa especializada para a 
realização de serviços de coleta, transporte e entrega nas cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis. Suspensão do contrato. Ausência de justificativa. 
Pareceres uniformes.  Procedência. Sem sanção.  

 

1.1.36 Dispensa de Licitação. Contratação Emergencial. Prorrogação. Licitação não concluída. 
Renovação de Contrato.  

 

1.1.37 Licitação. Parcelamento do Objeto. Viabilidade. Erro Grosseiro.  
 

1.1.38 Edital de Licitação. Parcelamento do Objeto. Qualificação Técnica.  
 

1.1.39 Análise Preliminar dos Procedimentos. Edital de Concorrência. Concessão dos serviços 
públicos de engenharia. Operação, ampliação, manutenção e controle técnico do aterro 
sanitário. Perda do objeto.  

 

1.1.40 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993 
e no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), não alcança 
documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando 
apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado 
pelo pregoeiro.  

 

1.1.41 Contrato administrativo. Obras e Serviços de Engenharia. Superfaturamento. 
Referência. Fornecedor. Nota fiscal.  

 

1.1.42 Contrato administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Preço global. Preço unitário. 
Sobre preço. Compensação  
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1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Gratificação por função de confiança. Ausência de parâmetros de valor e 
pressupostos em lei. Inaplicabilidade no caso concreto. Critérios para concessão.  

1.2.2 Pessoal. Segregação de Funções. Funções de presidente de Comissão de Licitação e 
Gerente de Almoxarifado.  

1.2.3 Pessoal. Quintos. Alteração. Função de Confiança. Cargo em Comissão. Base de Cálculo.  

1.2.4 Pessoal. Pensão Civil. Genitor. Dependência econômica.  

1.2.5 Pessoal. Recondução. Exoneração de Pessoal. Prazo. Estágio Probatório. Magistrado 
Ministério Público. Consulta.  

1.2.6 Admissão de Pessoal. Teste seletivo regulado pelo Edital nº 1/2019. Município. 
Acumulação indevida de cargos. Negativa de registro. Registro das demais admissões.  

1.2.7 Denúncia. Questões relacionadas à educação. Irregularidade na distribuição de turmas. 
Acúmulo irregular de remunerações. Ausência de reajuste legal. Acúmulo irregular de 
remunerações. Ausência de reajuste legal. Acúmulo de cargo político com direção 
escolar. Criação de função sem respaldo legal. Utilização de recursos do FUNDEB-60 
para pagamento dos profissionais. Procedência parcial. Recomendação. Determinações. 
Multas.  

1.2.8 Fixação de subsídio por parlamentares estaduais por Decreto Legislativo Estadual – 
vinculação com parlamentares federais.  

1.2.9 Limite remuneratório único para servidores estaduais. 

1.2.10 Inconstitucionalidade da ascensão funcional e possibilidade de promoção por conclusão 
de curso de nível superior.  

1.2.11 Teto de remuneração de empresas públicas e sociedade de economia mista.  

1.2.12 Promoção pessoal e divulgação dos atos estatais.  

1.2.13 Pessoal. Transposição de regime jurídico. Enquadramento. Cargo em comissão. Cargo 
efetivo. Emprego público.  

1.2.14 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Contagem de tempo de serviço. Marco 
temporal. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade.  

1.2.15 Pessoal. Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Plano econômico. 
Incorporação.  

1.2.16 Impossibilidade de cessão de estagiários contratados por Câmara Municipal ao Tribunal 
de Justiça do Estado.  

1.2.17 Possibilidade de concessão de Revisão Geral Anual durante o período de vigência da LC 
nº 173/20. Impossibilidade de majoração de vencimentos e realização da Reforma 
Administrativa.  
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1.2.18 Pessoal. Servidor Público. Cargo em Comissão. Exoneração. Vantagem Pecuniária. 
Verba rescisória. 

1.2.19 Pessoal. Servidor Público. Procuradoria Geral. Câmara Municipal. Remuneração. 
Equiparação.  

1.2.20 Tomada de Contas Extraordinária. Câmara Municipal. Remuneração de servidores 
fixadas por meio de Resolução. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. Ofensa aos 
artigos 37, inciso X, 51, inciso IV, e 52, inciso XIII, da Constituição Federal. 
Irregularidade das contas com aplicação de multa e expedição de determinação. 

1.2.21 Consulta. Paridade de vencimentos entre cargos de denominação semelhante, 
pertencentes a quadros funcionais de poderes diversos. Conhecimento e resposta nos 
seguintes termos: Não é possível a equiparação de vencimentos entre cargos do Poder3 
Executivo e cargos de denominação similar ao Poder Legislativo, sob o fundamento de 
isonomia ou de necessidade de observância do limite estabelecido no inciso XII do art. 
37 do texto constitucional. Conforme o disposto nos incisos X e XIII do art. 37 da 
Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada 
ou alterada mediante lei específica (princípio da reserva legal), observada a iniciativa 
privativa em cada caso, bem como as exigências orçamentárias e fiscais, sendo, ademais, 
vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Além disso, a 
fixação dos vencimentos deverá observar as diretrizes do § 1º do art. 39 do texto 
constitucional, pautando-se na natureza, grau de responsabilidade, complexidade, 
peculiaridades dos cargos e requisitos de investidura.   

1.2.22 Consulta. É possível o pagamento de diferenças decorrentes de variação de custos 
quando a lei, acordo ou convenção coletiva atribuam efeitos financeiros retroativos a 
contratos de trabalho, embora ocorridos após a prorrogação contratual ou do término 
do vínculo administrativo, atingindo período no qual o contrato ainda estava em vigor. 
Para tanto, deve haver solicitação do contratado,  sendo concedida após processo 
administrativo cujo objeto é verificar as condições necessárias para repactuação, além da 
verificação do fato gerador alegado pelo contratado e seus exatos impactos financeiros 
no contrato, podendo ser realizada por termo aditivo, no caso do fato gerador ocorrido 
após a prorrogação contratual, ou por termo de reconhecimento de dívida pela 
Administração, caso o contrato, já tenha sido encerrado.   

1.2.23 Recondução. Exoneração de Pessoal. Prazo. Estágio Probatório. Magistrado. Ministério 
Público. Consulta.  

1.2.24 Transposição de regime jurídico. Enquadramento. Cargo em Comissão. Cargo Efetivo. 
Emprego Público.  

1.2.25 Pensão civil. Genitor. Dependência econômica.  

1.2.26 Agente Político. Gratificação Natalina Pagamento.  

1.2.27 Consulta. Servidor efetivo. Servidor público efetivo eleito. Vice-Prefeito. Afastamento 
do cargo. Remuneração do cargo efetivo. Opção. Ausência de enriquecimento ilícito.  
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1.2.28 Consulta. Servidores. Conhecimento. Lei Complementar Federal nº 173/2020. 
Concessão de aumento. Adequação de remuneração. Norma anterior. Calamidade 
pública. Exceção. Não verificada. Interpretação restritiva.  

1.2.29 Consulta. Conhecimento. Revisão Geral Anual. Lei Complementar. Pandemia. 
Constitucionalidade. Vedações. Validade.  

1.2.30 Consulta. Município. Servidor. Magistério. Adicional de Assiduidade. Vantagem 
pecuniária. Antes da vigência. Lei Complementar nº 173/2020. Ensino remoto. 
Vedações. Vantagem não inserida. Pagamento do adicional. Requisitos legais. 
Cumprimento.  

1.2.31 Consulta. Servidores. Cargos Comissionados. Preenchimento. Quadro de Pessoal. 
Reposição. Aumento de despesa. Lei Complementar nº 173/2020. Arquivamento.  

1.2.32 Pessoal. Cessão de Pessoal. Requisito. Servidor Público. Atuação. Local. Vínculo.  

1.2.33 Pessoal. Ato sujeito a registro. Registro tácito. Repercussão geral. Efeito ex tunc. Prazo. 
Termo inicial.  

1.2.34 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação civil. 
Legitimidade. Mandato de segurança.  

 

1.3 Concurso Público  

1.3.1 Admissão de Pessoal complementar. Município de Jundiaí do Sul. Concurso Público. Pelo 
registro dos atos de nomeações das candidatas aprovadas na 3ª, 4ª e 5ª colocação ao cargo 
efetivo de técnico de enfermagem.  

1.3.2 Concurso Público. Polícia Militar. Sindicância de vida pregressa. Controle judicial do ato 
administrativo. Possibilidade. Declaração realizada pelo próprio candidato. Uso de drogas 
na juventude. Fato ocorrido há vários anos. Posterior ingresso no serviço público. Cargo 
de professor. Razoabilidade e proporcionalidade do ato restritivo. Reexame. Cabimento.  

1.3.3 Prosseguimento do Edital de Processo Seletivo por periculum in mora inverso.  

1.3.4 Pessoal. Admissão. Servidor Público. Assistência Social. Concurso Público.  

1.3.5 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito. Edital de Concurso Público. 
Previsão. Ausência. Exceção.  

 

1.4 Fiscalização e Controle  

1.4.1 Responsabilidade. Decisão. Consequência.  

1.4.2 Patrimônio. Almoxarifado. Controle de estoque de mercadoria e produtos. Critérios.  
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1.4.3 Responsabilidade. Prestação de Contas. Mora. Omissão do dever de prestar contas. 

Citação. Erro formal. Caracterização.  

1.4.4 Responsabilidade. Convênio. Execução Financeira. Débito. Conta corrente específica. 

Tarifa.  

1.4.5 Convênio. Lei Rounet. Recursos financeiros. Natureza jurídica. Incentivo fiscal. Utilização. 

Ausência.  

1.4.6 Prestação de contas de transferência voluntária. Irregularidades. Determinação de 

devolução de valores de forma solidária. Responsabilidade do gestor. Desconsideração da 

personalidade jurídica. Aplicação de multa e outras providências. Irregularidade das 

contas com ressalvas e recomendações.  

1.4.7 Representação do Ministério Público do Paraná. Contabilização de despesas com serviços 

de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, bem como com serviços de atendimento 

móvel de urgência por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná 

– CISLIPA. Desnecessidade de contabilização como despesas de pessoal no caso em 

exame. Pela improcedência  

1.4.8 Consulta. Microempresa e empresa de pequeno porte. Cota de até 25%. Art. 48 da Lei nº 

123/06. Prejulgado nº 27 – TCE/PR. Favorecimento. Percentual inferior motivado nas 

causas do artigo 49 do citado diploma legal.  

1.4.9 Prestação de Contas Anual. Relatório do Controle Interno não apresenta os conteúdos 

mínimos prescritos pelo Tribunal. Superavit financeiro na fonte 001 – recursos livres. 

Contas regulares com ressalva.  

1.4.10 Representação. Aquisição/contratação de bens e serviços supostamente irregulares. 

Ausência de comprovação de danos ao erário. Falhas de transparência nos procedimentos 

de aquisição de bens e serviços e na liquidação de despesas. Procedência parcial, com 

expedição de recomendações.  

1.4.11 Recurso de Revista. Provimento de função de contador em Consórcio Intermunicipal de 

forma a atender razoavelmente ao Prejulgado 06-TCE/PR, além de satisfazer princípios 

da economicidade e da eficiência. Conversão da ocorrência de irregularidade de contas 

em ressalva, além de afastamento das respectivas multas administrativas. Provimento 

parcial.  

1.4.12 Responsabilidade. Multa. Incapacidade. Superveniência. Débito.  

1.4.13 Responsabilidade. Convênio. Desvio de objeto. Transferência fundo a fundo. Fundo 

Nacional de Assistência Social. Multa.  

1.4.14 Aprovação, com ressalvas, das contas prestadas pelo Governador do Estado, relativas ao 

exercício de 2019.  
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1.4.15 A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade de seus sócios, 

remanescendo a responsabilidade da empresa quanto ao recebimento de valores sem a 

devida execução dos serviços.  

1.4.16 Cômputo irregular das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino: aplicação 

de multa.  

1.4.17 Auditoria de Conformidade em aquisições de produtos destinados à alimentação escolar.  

1.4.18 Monitoramento de Auditoria Operacional realizada pelo programa “De Olho na Escolas” 

– Descentralização de recursos financeiros para as instituições educacionais do município 

(PAFIE).  

1.4.19 Emissão de parecer prévio pela rejeição das contas e imputação de débito pelo pagamento 

das gratificações e abonos sem previsão legal.  

1.4.20 Prestação de contas de transferência voluntária. Irregularidade por pagamentos realizados 

em favor de pessoas vinculadas à entidade conveniada. Determinação de ressarcimento 

parcial de valores. Aplicação de multas.  

1.4.21 Prestação de contas de transferência voluntária de recursos municipais. Exercícios 2014-

2015. Despesas em sanções administrativas. Irregularidades das contas, com 

determinação de restituição de valores, possibilitando-se compensação com os recursos 

próprios depositados pelo tomador sem previsão convenial. Determinação de adoção de 

providenciais pelo ente público concedente.  

1.4.22 Comunicação de Irregularidade convertida em Tomada de Contas Extraordinária. Fundo 
Penitenciário do Paraná- FUNPEN. Transferência ao Tesouro Geral do Estado do 
superávit financeiro acumulado até o exercício de 2014 e das disponibilidades financeiras 
apuradas ao final do exercício de 2015. Descaracterização da estrutura legal, financeira e 
contábil do Fundo. Inconstitucionalidade e ilegalidade de dispositivos das leis Estaduais  
nº 17.579/2013 e nº 18.375/2014, alteradas, em parte pela Lei Estadual nº 18.375/2014 
declarando inconstitucional pelo Tribunal de Justiça (ADI nº 1.490.567-6), com efeitos 
ex-nunc, desde o deferimento da medida cautelar 20.06.2016). Condutas amparadas em 
dispositivo legal com eficácia à época. Recomposição dos valores. Inviabilidade. 
Restabelecimento de natureza especial contábil do Fundo. Medidas a serem adotadas pelo 
Governo do Estado, conforme recomendações e determinações expedidas em suas 
contas anuais. Ausência de dano ao erário. Regularidade das contas.  

1.4.23 Responsabilidade. Erro Grosseiro. Tolerância. Escusabilidade.  

1.4.24  Ata de Registro de Preços. Adesão. Ausência de Justificativa Técnica. Erro Grosseiro. 
Agente Público.  

1.4.25 Responsabilidade. Convênio. Execução Física. Comprovação. Ônus da Prova. Prestação 

de Contas. Contratado.  

1.4.26 Responsabilidade. Agente Político. Conduta omissiva. Irregularidade. Supervisão.  
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1.4.27 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Solidariedade. 

Execução judicial. CPF. CNPJ. Débito.  

1.4.28 Reponsabilidade. Convênio. Execução física. Execução financeira. Pagamento 

antecipado. Fiscal. Solidariedade. Débito.  

 

2. Direito Constitucional  

2.1 COVID-19: legislação estadual e mensalidades escolares.  

2.2 COVID-19: Competência legislativa estadual e vedação de interrupção dos serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica por falta de pagamento durante a pandemia.  

2.3 Empresas Estatais prestadoras de serviço público e sequestro de verbas públicas por 
decisão judicial.  

2.4 Autonomia financeira, orçamentária e administrativa da Universidade Federal. 

2.5 Desnecessidade de autorização legislativa para alienação de empresas subsidiárias.  

2.6 Controle judicial da aplicação do percentual mínimo de recursos orçamentários em ações 
e serviços públicos de saúde.  

2.7 COVID-19: legislação estadual e planos de saúde.  

2.8 Prerrogativa de Assembleias Legislativas e definição de crimes de responsabilidade.  

2.9 Constitucionalidade da criação de órgãos estaduais de polícia científica. 

2.10 Serviço Notarial e de Registro – substituição, aposentadoria e regime de contratações de 
funcionários.  

2.11 Responsabilidade objetiva do Estado e profissional da imprensa ferido durante 
manifestação tumultuosa.  

2.12 Matéria interna corporis e controle de constitucionalidade.  

2.13 Competência legislativa: plano de saúde, exames e procedimentos cirúrgicos, prazo para 
autorização ou negativa.  

2.14 Competência legislativa: plano de saúde, carência contratual e COVID-19. 

2.15 Norma constitucional estadual e invasão da competência municipal.  

2.16 Competência do TCU. Ente da Federação. Autonomia administrativa. Incentivo à 
Cultura. Lei Aldir Blanc.  

2.17 Invasão de Terras Indígenas: intervenção da União e COVID-19.  

2.18 Direito à Saúde: fornecimento de medicamento pelo Estado, ausência de registro sanitário 
e importação autorizada pela ANVISA.  
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3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Planejamento. LDO. Anexo de Metas Fiscais (LRF). Memória e metodologia de cálculo. 
Margem de discricionariedade e mero arbitramento de valores.  

3.2 Planejamento. Orçamento. Despesa sem autorização legislativa. Aprimoramento do 
Sistema de Administração Financeira. Chefe do Executivo. Unidades Orçamentárias.  

3.3 Prestação de Contas. Créditos Adicionais. Divergência entre informações físicas e 
eletrônicas. Transparência, veracidade e fidedignidade.  

3.4 Prestação de Contas. Sonegação de documento ou informação. Ausência de parcerias com 
entidade do terceiro setor. Dever de Prestar Contas. Atuação Cooperativa.  

3.5 ICMS. Decadência. Pagamento a menor. Dimensionamento incorreto do crédito 
tributário. Creditamento indevido. Diferencial de alíquotas. Art. 150, § 4º, do Código 
Tributário Nacional.    

3.6 Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Transferências constitucionais 
e legais. Cultura. Execução Orçamentária. Exceção. Entendimento.  

3.7 O “interesse local” previsto no artigo 30, V, da Constituição Federal, em relação aos 
serviços de iluminação pública em estradas federais dentro de perímetro urbano não afasta 
a responsabilidade da União por sua adequada e correta prestação, de forma que a 
assunção dessa obrigação pelo Município, mesmo que em regime de colaboração exige, 
além da justificativa com relação a esse interesse, a satisfação dos requisitos do art. 62 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente, quanto à autorização na lei de diretrizes 
orçamentária e na lei orçamentária anual. 

3.8 Representação. Abertura de créditos adicionais especiais demanda autorização em lei 
específica, não sendo adequada autorização genérica contida em lei orçamentária – 
Existência de causas mitigadoras da responsabilidade. Procedência, com emissão de 
recomendação.  

3.9 ICMS. Decadência. Pagamento a menor. Dimensionamento incorreto do crédito 
tributário. Creditamento indevido. Diferencial de alíquotas. Art. 150 § 4º do Código 
Tributário Nacional.  

3.10 Incidência do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da CONFINS – 
Modulação de efeitos.  

3.11 Capacidade tributária ativa: Imposto de Renda incidente sobre rendimentos pagos a 
autarquia e fundações estaduais e distritais.  

3.12 Compensação ou Restituição de Indébitos. Relação jurídico-tributária de filial. Matriz. 
Legitimidade ativa.  
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3.13 PIS. Confins. Programa de inclusão digital. Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem). Alíquota 
zero. Prazo determinado e sob condição onerosa. Prorrogação do prazo pela Lei nº 
13.097/2015. Antecipação do vencimento desse prazo, pela Lei nº 13.241/2015. 
Impossibilidade. Princípio da segurança jurídica. Artigo 178 do CTN. Súmula 544 do STF.  

3.14 Contribuição para o PIS/Pasep e Confins e insumos recicláveis.  

3.15 Cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros de contratos de swap para 
fins de hedge.  

3.16 Taxa de registro de contatos.  

3.17 Finanças Públicas. COVID-19. Educação. MDE. Limite mínimo constitucional. Saldo 
bancário.  

3.18 Finanças Públicas. COVID-19. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual.  

3.19 Finanças Públicas. COVID-19. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Progressão 
Funcional. Concurso Público. Abono Pecuniário.  

3.20 Finanças Públicas. COVID-19. Despesas com Pessoal. Concurso Público. Nomeação de 
Pessoal. Reposição de Vacância.  

3.21 Finanças Públicas. COVID-19. Auxílio alimentação. Lei temporária. Prorrogação.  

3.22 Representação. A abertura de créditos adicionais especiais demanda autorização em lei 
específica, não sendo adequada autorização genérica contida em lei orçamentária – 
Existência de causas mitigadoras da responsabilidade – Procedência, com emissão de 
recomendação.  

3.23 Relatório de instrução. Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificação de cumprimento. 
Relatório de gestão fiscal. Regular. Quadrimestre. Regular.  

3.24 Consulta. Despesa. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Uniformes escolares. 
Projeto de lei. Circunstâncias excepcionais. Sobrestamento.  

3.25 Finanças Públicas. FCDF. Aplicação. Função de confiança. Cargo em Comissão. 
Gratificação. Policial Civil. Policial Militar. Bombeiro Militar. Competência legislativa.  

3.26 Finanças Públicas. FCDF. Aplicação. Cessão de Pessoal. Ressarcimento. Polícia Civil. 
Policial Militar. Bombeiro Militar. Delimitação.  

3.27 Inclusão do ISS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta.  

3.28 Regime especial de tributação do ICMS a indústrias localizadas no estado do Pará.  

3.29 Parcelamento. Pagamento à vista. Art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.941/2009. Redução de 100% 
das multas de mora e de ofício. Redução de 45%sobre os juros de mora. Legalidade. 
Remissões distintas. Exegese firmada em julgamento de Recurso Repetitivo. Preservação 
da estabilidade dos precedentes.  
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3.30 Protesto de CDA. Lei nº 9.492/1997. Norma nacional. Plena eficácia. Adoção por 
Fazenda Estadual e Municipal. Possibilidade. Lei local autorizativa. Desnecessidade.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS). Contribuição Previdenciária. ART 16-A 
da Lei nº 10.887/2004. Base de Cálculo dos juros de mora. Inclusão.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco Temporal.  

4.3 Pessoal. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Escola militar. Reserva 
militar.  

4.4 Prestação de Contas Anual. Instituto de Previdência. Comprovação, por ocasião do 
contraditório, da regularização da pendência que impedia a obtenção do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP, por parte do prefeito municipal. Saneamento integral 
da falha. Contas regulares.  

4.5 Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS). Contribuição previdenciária. Art. 16-A 
da Lei nº 10.887/2004. Base de Cálculo dos juros de mora. Inclusão.  

4.6 Contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso: progressividade e não 
cumulação de alíquotas.  

4.7 Pessoal. Pensão especial ex-combatente. Legislação. Requisito. Reversão de pensão.  

4.8 Auxílio-Acidente. Fixação do termo inicial. Dia seguinte. Cessação do auxílio-doença. Art. 

86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Tema 862.   

4.9 Marco inicial da contagem de prazo decadencial para exame das aposentadorias, reformas 
e pensões é a data da publicação da concessão dos benefícios.  

4.10 Princípio da máxima eficácia e proteção integral a crianças e adolescentes.  

4.11 Pessoal. Admissão. Servidor Público. Aposentadoria. RGPS. Vacância.  

4.12 Previdência. Aposentadoria. Proventos. Gratificação de Risco de Vida. Incorporação.  

4.13 Ato de inativação. Servidora municipal. Mudança de regime jurídico de celetista para 
estatutário. Prejulgado 28. Opção por regra de transição inaplicável. Negativa de registro.  

4.14 Consulta. Indagações sobre a incidência de contribuição previdenciária em verbas de 
caráter transitório de servidor vinculado ao RGPS. Matéria fora da competência deste 
Tribunal de Contas. Ausência de hígido parecer jurídico. Caso concreto. Infringência aos 
incisos III, IV e V do RITCEPR. Não conhecimento. 

4.15 Consulta. Conhecimento e resposta. Aposentadoria Especial. Pedagogo. Tese extraída do 
caso concreto. Possibilidade. Requisitos. Análise casuística. 
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4.16 Teto Constitucional. Legislação. Entidade fechada de previdência complementar. 
FUNPRESP. Cessão de Pessoal.  

4.17 Reforma (Pessoal). Invalidez. Marco temporal. Laudo. Junta médica. Homologação.  

4.18 Tempo de serviço. Tempo ficto. Magistrado. Bônus. Aposentadoria.  

4.19 Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal.  

4.20 Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Escola militar. Reserva militar.  

4.21  Pensão especial de ex-combatente. Legislação. Requisito. Reversão da pensão.  

4.22 Aposentadoria. Ato sujeito à registro. Recomendação. Negativa de Registro.  

4.23 Consulta. Servidor. Aposentadoria especial. Comprovação. Requisitos. Emenda 
103/2019. Entrada em vigor. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Direito adquirido. 
Data. Anterior à vigência.  

4.24 Responsabilidade. Débito. Agente Privado. Entidade Fechada de Previdência 
Complementar. Investimento. Prejuízo. Análise de Riscos. Monitoramento.  

4.25 Impossibilidade de extensão do auxílio de grande invalidez a todas as modalidades de 
aposentadoria.  

4.26 Reintegração e acumulação de proventos com salários. 

4.27 Inscrição de dívida ativa. Benefício previdenciário indevidamente recebido, qualificado 
com enriquecimento ilícito. Aplicabilidade dos parágrafos 3º e 4º do art. 115, da Lei nº 
8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória nº 780/2017 (Lei nº 13.846/2019) 
aos processos em curso donde constam créditos constituídos anteriormente. 
Impossibilidade. Tema 1064.  

4.28 Benefício Previdenciário. Revisão. Tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 
Valores reconhecidos judicialmente, em ação de conhecimento individual, cujo pedido 
coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. Interrupção da 
prescrição quinquenal. Data do ajuizamento da ação individual. Tema 1005.  

4.29 Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Art. 112 da Lei nº 8.213/91. Âmbito de 
aplicação. Ação revisional de aposentadoria de segurado falecido e de pensão por morte. 
Ausência de iniciativa do segurando em vida. Legitimidade ativa de pensionista e 
sucessores. Ordem de preferência. Diferenças devidas e não pagas. Tema 1057.   

 

5. Direito Processual   

 

5.1 Embargos de Terceiro. Cognição limitada. Natureza constitutivo-negativa. Cumulação de 

pedidos. Inadmissibilidade.  
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5.2 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Congresso Nacional.  

5.3 Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Nulidade. Advogado. Estagiário.  

5.4 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Parecer. Ministério Público junto 

ao TCU.  

5.5 Recurso de Revista. Representação. Ressalva de opinião pela impossibilidade do exercício 

das funções sancionatórias e reintegradora pelos Tribunais de Contas em processo de 

representação. Imprescindibilidade do exercício da função judicante. Jurisdição especial 

de contas. Necessidade de instauração da tomada de contas extraordinária. Superação da 

suscitação preliminar. Princípio da colegialidade. Concessão ilegal de gratificação por 

função de confiança. Prejulgado nº 25. É pressuposto para a concessão da gratificação a 

necessária existência de relação de confiança. Desempenho de atividades que exijam 

apenas conhecimento e experiência técnica. Inexistência de previsão legal para a 

concessão de benefício pelo exercício de funções gratificadas. Necessidade de lei em 

sentido estrito para a definição de remuneração de cargo ou função Desrespeito ao art. 

37, incisos V e X, da Constituição da República. Desvio de finalidade. Infração aos  

princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade. Impossibilidade jurídica da alegação 

de desconhecimento da lei. Art. 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. 

Caracterização de culpa grave das condutas analisadas. Impossibilidade jurídica de 

alegação de desconhecimento da lei. Art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro. Caracterização de culpa grave nas condutas analisadas. Impossibilidade de 

imposição de multa proporcional ao dano ausente à respectiva imputação. Requisito 

obrigatório e consectário lógico. Conhecimento e provimento parcial do recurso 

interposto pelo Presidente da Câmara Municipal. Encaminhamento de cópia dos autos ao 

Ministério Público Estadual.  

5.6 Pedido de Rescisão. Ocorrência de erro material. Fundamentação que não conduz à 

conclusão de irregularidade apontada na parte dispositiva. Conhecimento e procedência 

do pedido.  

5.7 Direito Processual. Julgamento. Colegiado. Competência. Plenário. Controle de 

Constitucionalidade.  

5.8 Direito Processual. Recurso. Fato Novo. Endereço. Alteração. Comunicação Processual. 

5.9 Direito Processual. Pedido de Revisão. Admissibilidade. Jurisprudência. Alteração.  

5.10 Direito Processual. Recurso de Revisão. Princípio da Segurança Jurídica.  

5.11 Princípio da Independência das Instâncias. Ressarcimento. Dano ao Erário.  

5.12 Representação. Inadimplemento da Administração. Tutela de Interesse Privado. 

Incompetência do TCE-RJ.  
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5.13 Processo Normativo. Projeto de Resolução. Introdução de dispositivo. Regimento 

interno. Previsão. Possibilidade de instauração de Inquérito Administrativo. Fatos e 

possíveis infrações. Tribunal de Contas. Legítimo interesse institucional. Aprovação.  

5.14 Direito Processual. Sobrestamento do Processo. Acordo de leniência. Suspensão. Sanção. 

Prescrição.  

5.15 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Princípio da boa-fé. Débito. 

Recolhimento. Prazo. Renovação.  

5.16 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. Dano ao erário. 

Ausência. Arquivamento.  

5.17 Direito Processual. Prova (Direito). Indício.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Contrato. Parceria. Rescisão. O Termo de Colaboração vigora pelo prazo nele previsto, entretanto, 
é possível a rescisão unilateral antecipada inerente às prerrogativas da administração pública, 
observado o estabelecido no art. 59 da Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018. TC nº 
11.718/2020, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.2 Licitação. Habilitação de Licitante. Diligência. O pedido de esclarecimentos formulado pela 
Comissão Julgadora, em qualquer fase da licitação, reflete poder-dever de buscar os esclarecimentos 
necessários à escolha da melhor proposta, conforme art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 
nº 11.503/2020, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.3 Licitação. Proposta. Participação nos lucros e resultados. Na planilha de preços e composição 
dos custos não devem ser discriminados os valores referentes ao programa de participação nos lucros 
e resultados, porquanto não substituem ou complementam a remuneração, não compõem os custos 
fixos da empresa e nem constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Trata-se de 
obrigação exclusiva do empregador, conforme disposto no art. 3º, da Lei Federal n.º 10.101/2000. TC 
nº 10.718/2020, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.4 Licitação. Dispensa. Fracionamento. A contratação de empresas que prestam, de forma 
sistemática, serviços de obras de mesma natureza e no mesmo local, não configura possibilidade de 
dispensa de licitação, ainda que cada contratação obedeça aos limites de valor estabelecidos no Art. 
24, I, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 5.144/2018, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, 
disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.5 Licitação. Termo de Fomento. Parecer Jurídico. A celebração do termo de fomento depende de 
prévia análise e emissão de parecer jurídico acerca de sua possibilidade pela assessoria ou consultoria 
jurídica da administração pública, conforme art. 35, VI, da Lei Federal n.º 13.019/2014. TC 
4.479/2018, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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1.1.6 Contrato. Múltiplos objetos. Limite. Contratações que abarquem vários objetos, caso haja 
necessidade de acréscimos ou reduções, para fins de aferição dos limites legais, deverão observar o 
seu valor total, conforme art. 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 2.078/2015, Boletim de 
Jurisprudência TCMSP nº 38, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.7 Licitação. Registro de Preços. Serviços. O sistema de registro de preços poderá ser utilizado nas 
contratações de serviços, quando estes se caracterizarem como rotineiros ou habituais, conforme art. 
3º, da Lei Municipal n.º 13.278/2002. TC 5.745/2004, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, 
disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.1.8 Contrato. Administrativo. Superfaturamento. Preço. Licitante. Proposta de preço. Referência. 
O parâmetro para a avaliação da conformidade dos preços ofertados são os valores de mercado, e não 
as propostas apresentadas por outros licitantes. Acórdão nº 1093/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 356, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.9 Licitação. Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Passagens. Transporte aéreo. 
Intermediação. Agência de viagem. É regular a aquisição, mediante credenciamento, de passagens 
aéreas em linhas regulares domésticas, sem a intermediação de agência de viagem, por ser inviável a 
competição entre as companhias aéreas e entre estas e as agências de viagem. Acórdão nº 1094/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 356, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

 

1.1.10 Licitação. Bens e serviços de informática. Medição. Pagamento. Critério. Na contratação de 
serviços de TI, é regular a adoção de modelos remuneratórios híbridos, em que o pagamento devido 
à contratada é fruto da quantidade de postos de trabalho ou de horas trabalhadas, mas também, em 
qualquer dos casos, vinculado ao alcance de níveis de serviços previamente contratados e 
periodicamente mensurados. Acórdão nº 1114/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 356, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.11 Responsabilidade. Declaração de Idoneidade. Abrangência. Pessoa jurídica. Sócio. Gestor. A 
declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da 
Lei 8.443/1992) não pode ser aplicada a sócios e administradores de empresas licitantes, por falta de 
previsão legal, restringindo-se sua aplicação às pessoas jurídicas que praticaram fraude em licitação. O 
direito administrativo sancionador submete-se à reserva do princípio da legalidade estrita quanto a 
tipicidade, penalidade e sujeitos passivos, não cabendo ampliar o alcance da sanção a sujeitos não 
abrangidos pela literalidade do dispositivo legal. Acórdão nº 1155/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 357, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 19 de 138 

1.1.12 Licitação. Empresa Estatal. Obras e Serviços de Engenharia. Contratação semi-integrada. 
Justificativa. A ausência de justificativa para adoção de regime de execução de obras diverso da 
contratação semi-integrada em procedimento licitatório conduzido por empresa estatal contraria o art. 
42, § 4º, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). Acórdão nº 1175/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 357, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

 

1.1.13 Licitação. Competitividade. Restrição. Escritório. Local. Princípio da Isonomia. É irregular a 
exigência de que o contratado instale escritório em localidade específica, sem a devida demonstração 
de que tal medida seja imprescindível à adequada execução do objeto licitado, considerando os custos 
a serem suportados pelo contratado, sem avaliar a sua pertinência frente à materialidade da contratação 
e aos impactos no orçamento estimativo e na competitividade do certame, devido ao potencial de 
restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a economicidade do contrato e ferir o princípio da 
isonomia, em ofensa ao art. 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 1176/21, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 357, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 

 

1.1.14 Licitação. Qualificação Técnica. Exigência. Bens e Serviços de Informática. Fabricante. Nas 
licitações para contratação de serviços de TI, é indevida a exigência de os fabricantes de soluções 
atuarem como participantes de associações, sem a devida justificativa sobre a relevância e a 
imprescindibilidade dessa exigência. Acórdão nº 7836/21,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 357, 
disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 
 
 

1.1.15 Na contratação de serviços de TI, é regular a adoção de modelos remuneratórios híbridos, 
em que o pagamento devido à contratada é fruto da quantidade de postos de trabalho ou de 
horas trabalhadas, mas também, em qualquer dos casos, vinculados ao alcance de níveis de 
serviços previamente contratados e periodicamente mensurados. Representação formulada ao 
TCU apontou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 6/2020, do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), cujo objeto consistia na “contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para 
atividades de suporte técnico à infraestrutura de TI, mediante alocação de postos de trabalho nas dependências do órgão, 
pelo período de 24 meses”. Uma das irregularidades levantadas foi a de que a contratação mediante o 
estabelecimento de postos de serviço violaria a jurisprudência do TCU, em especial a Súmula 269, que 
apresenta o seguinte teor: “Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração 
deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada 
ou por posto de serviço somente quando as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade 
deve estar prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos administrativos”. Em seu voto, o relator 
destacou que o entendimento do Tribunal foi fruto de longa e cautelosa construção de sua 
jurisprudência, com intuito de combater o ‘paradoxo lucro-incompetência’, em contratos medidos 
puramente pelo tempo de disponibilidade dos terceirizados, nos quais a remuneração da empresa seria 
tanto maior quando mais lenta e menos eficiente fosse a prestação de serviços. Buscando conferir 
maior eficiência às contratações de TI, passou então a ser regra geral que a remuneração deve estar 
vinculada a algum tipo de alcance de resultados ou, alternativamente, ao atendimento de níveis de 
serviço. Nessa esteira, segundo o relator, seria forçoso reconhecer que o estabelecimento da vedação 
em epígrafe, além de admitir exceções (mencionadas no trecho final da Súmula TCU 269), “não impede 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
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/
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a adoção de modelos remuneratórios híbridos, em que o pagamento devido em favor da contratada é fruto da quantidade 
de postos de trabalho ou de horas trabalhadas, desde que, em qualquer dos casos, seja exigido e a remuneração atrelada 
ao alcance de níveis de serviços previamente contratados e periodicamente mensurados”. Após ressaltar que o TCU 
já se debruçara anteriormente sobre a questão, a exemplo dos Acórdãos 1.125/2009 e 47/2013, ambos 
do Plenário, o relator concluiu que “viola a jurisprudência desta Corte a adoção de modelos remuneratórios 
vinculados exclusivamente à quantidade de postos de trabalho (ou a horas trabalhadas), não havendo necessária 
transgressão em situações híbridas, cuja contraprestação decorra, ainda que não exclusivamente, do efetivo alcance a 
níveis de serviços contratados”. O relator observou que, no âmbito do Poder Judiciário, a Resolução CNJ 
182/2013 regulamenta as contratações de TI e não estabelece vedação expressa à contratação por 
postos de trabalho, razão por que “a adoção de modelos remuneratórios híbridos por tribunais do Poder Judiciário 
igualmente não representa violação à legislação específica aplicável”. Voltando a atenção para o caso concreto, 
ele anuiu à manifestação da unidade técnica no sentido de que o modelo remuneratório adotado pelo 
TSE “não suscita irregularidade, de per si”, haja vista que “foram previstos níveis mínimos de serviço (NMS) 
associados a fatores de ajuste da remuneração em razão do descumprimento dos NMS, os quais encontram-se 
concretizados nos chamados ‘itens de monitoramento e controle – IMC’, a exemplo do tempo máximo para 
reestabelecimento de serviços (TRS), tempo mínimo entre falhas de serviços (TFS) e disponibilidade de serviços (DSP)”. 
E o atendimento a tais itens de monitoramento e controle seria verificado periodicamente, por ocasião 
do recebimento dos serviços. Nesse sentido, seria forçoso concluir que a aludida contratação “envolve 
o dimensionamento dos serviços por homens-hora/postos de serviço, prática, como visto, realmente rechaçada por esta 
Corte de Contas, regra geral. No entanto vê-se que também está prevista no edital a vinculação dos pagamentos mensais 
ao atendimento de indicadores de níveis de serviço mínimos (NSM) detalhados no TR, cujo objetivo é justamente aferir 
a qualidade e o esforço da futura contratada, garantindo um mínimo de resultados esperados durante a execução da 
avença, o que seria defensável”. Por fim, o relator frisou que, em recentes auditorias do TCU, foram 
identificadas “irregularidades graves em contratações de serviços de TI decorrentes da utilização indevida da métrica 
UST (Unidade de Serviços Técnicos) e similares, a exemplo de HST (Hora de Serviço Técnico), UMS (Unidade de 
Mensuração de Serviços) entre outros, que vinha sendo adotada pelo TSE para a contratação do referido objeto (Contrato 
16/2015, mensurado em UST)”. Considerando a legitimidade do estabelecimento de métricas 
remuneratórias vinculadas ao alcance de níveis de serviços contratuais, a exemplo dos modelos 
híbridos, a previsão, no caso em apreço, de indicadores e de reflexos remuneratórios decorrentes do 
seu descumprimento, os relevantes riscos identificados na adoção da métrica UST (e congêneres), 
anteriormente utilizada pelo TSE, e a potencial economia resultante do modelo consignado por aquele 
órgão, o relator concluiu que a representação deveria ser considerada improcedente, no que foi 
acompanhado pelos demais ministros. Acórdão nº 1114/21, Informativo de Licitações e Contratos 
do TCU nº 414, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 
 

 

1.1.16 É irregular a exigência de que o contratado instale escritório em localidade específica, sem a 
devida demonstração de que tal medida seja imprescindível à adequada  execução do objeto 
licitado, considerando os custos a serem suportados pelo contratado, sem avaliar a sua 
pertinência frente à materialidade de contratação e aos impactos no orçamento estimativo e 
na competitividade do certame, devido ao potencial de restringir o caráter competitivo da 
licitação, afetar a economicidade do contrato a ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao 
art. 3º, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. Representação formulada ao TCU apontou 
possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 12/2020 para registro de preços, promovido 
pelo Comando Militar da Amazônia, visando à contratação de empresa para gestão compartilhada de 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1125%2520ANOACORDAO%253A2009%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A47%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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frota mediante credenciamento de rede especializada em manutenção e rastreamento veicular, a fim 
de atender às necessidades da frota oficial do Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e 
unidades vinculadas. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “exigência de implantação de 
escritório local, na cidade de Porto Velho/RO, apesar de o objeto licitado advir de inovação tecnológica, sendo a prestação 
do serviço realizada à distância, por meio do sistema web, via internet”. A empresa representante reputou 
desnecessária tal exigência, tendo em vista que todo o serviço de gerenciamento da manutenção da 
frota seria realizado em sistema web, com acesso por meio da internet, bastando ao órgão contratante 
acessar o sítio da empresa contratada com o login e a senha, sem instalação de qualquer software no seu 
computador. Além disso, sob o argumento de que o acesso à cidade de Porto Velho é fácil e pode ser 
feito no prazo de 24 horas, a representante aduziu que qualquer empresa do país teria condições de 
enviar um representante ao local. Em seu voto, o relator transcreveu, preliminarmente, o conteúdo 
do subitem 9.11.2 do edital, segundo o qual o licitante deveria apresentar, na fase de qualificação 
técnica, “declaração de que instalará escritório na cidade de Porto Velho, ou em um raio máximo de até 50 km da 
cidade a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em 
cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do Anexo VII da IN/SLTI/MP nº 05/2017, conforme modelo do 
Anexo deste Edital. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a 
instalação/manutenção do escritório”. Para ele, não obstante as disposições da aludida IN SLTI-MP 
05/2017 permitirem à Administração exigir, na fase de contratação, instalação de escritório no local 
previamente definido por ela, “é preciso avançar no exame dessa matéria, sobretudo nos casos em que a prestação 
dos serviços licitados ocorrerá por meio de sistema web, via internet, com acesso ao sítio da empresa contratada mediante 
login e senha”. Nesse caso, diante da tecnologia empregada na prestação dos serviços, tal exigência não 
lhe pareceu, em tese, razoável, além de encerrar alto potencial de restrição ao caráter competitivo do 
certame, na medida em que “pode desestimular a participação de empresas que não queiram incorrer em custos de 
implantação de escritório no local indicado pelo contratante por absoluta desnecessidade à execução do objeto contratual”. 
O relator também ressaltou o fato de que, no caso concreto, não fora realizado “exame sobre eventual 
impacto dessa exigência no preço contratado nem acerca da necessidade do escritório local para a consecução do objeto 
contratado”, a reforçar o seu entendimento de que, a despeito de a referida exigência inserir-se na esfera 
de discricionariedade do órgão contratante, “ela deve estar devidamente fundamentada, ainda mais quando 
apresenta significativo potencial restritivo ao caráter competitivo do certame”. Assim sendo, nos termos da 
proposta do relator, e com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, o Plenário decidiu dar 
ciência ao Comando Militar da Amazônia que a “exigência de que os licitantes instalem escritório na cidade de 
Porto Velho/RO, ou em raio máximo de até 50 km da cidade, no prazo máximo de sessenta dias a partir da vigência 
do contrato, estabelecida no item 9.11.2 do Edital do Pregão Eletrônico 12/2020, sem a devida demonstração de que 
seja imprescindível para a garantia da adequada execução do objeto licitado, e/ou, considerando os custos a serem 
suportados pela contratada, sem avaliar a sua pertinência frente à materialidade da contratação e aos impactos no 
orçamento estimativo e na competitividade do certame”, entre outros exames, tem “potencial de restringir o caráter 
competitivo da licitação, afetar a economicidade do contrato e ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao art. 3º, caput e 
§ 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993”. Acórdão nº 1176/21, Informativo de Licitações e Contratos do TCU 
nº 414, disponível em: Informativo de Licitações e Contratos | Portal TCU 
 

 

1.1.17 É regular a aquisição, mediante credenciamento, de passagens áreas em linhas regulares 
domésticas, se a intermediação de agência de viagem,  por ser inviável a competição entre as 
companhias áreas e entre estas e as agências de viagem. Representação formulada ao TCU 
apontou possíveis irregularidades no Credenciamento 1/2020, promovido pela Central de Compras 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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do Ministério da Economia, cujo objeto era o “credenciamento de empresas de transporte aéreo regular para a 
contratação de transporte aéreo em voos regulares domésticos nos afastamentos de servidores, empregados ou colaboradores 
eventuais em viagens a serviço dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
compreendendo a reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas regulares”. Entre as 
irregularidades suscitadas, a representante assinalou que a Administração Pública estaria utilizando o 
credenciamento para realizar a compra direta de passagens aéreas em detrimento da realização de 
licitações. Ao apreciar a matéria, o relator destacou que a situação em tela seria bastante similar àquela 
já analisada pelo Tribunal por meio do Acórdão 1.545/2017-Plenário, envolvendo o Credenciamento 
1/2014, promovido pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havendo, a seu 
ver, “reparos a fazer” em relação ao que fora deliberado naquela oportunidade. Além de sustentar que 
não foram trazidos aos autos elementos que comprovassem que o modelo de agenciamento seria mais 
vantajoso para a Administração Pública do que a aquisição direta de passagens aéreas, o relator 
pontuou que o credenciamento não fora expressamente previsto na Lei 8.666/1993, tratando-se, na 
verdade, de procedimento auxiliar, espécie de cadastramento, em que se inserem todos os interessados 
em prestar determinado tipo de serviço, conforme regras de habilitação e de remuneração definidas 
pelo órgão contratante. Para ele, o credenciamento amoldar-se-ia sim à situação sob análise, pois a 
demanda da Administração por viagens aéreas estaria a envolver uma diversidade de itinerários, datas 
e horários que não poderia ser atendida por apenas uma única empresa, ante a inexistência de 
companhia aérea que atendesse a todos os trechos e horários da forma pretendida pelo setor público. 
Daí decorreria a perfeita caracterização da inviabilidade de competição, já que, “pela natureza do serviço, 
não existe relação de exclusão, isto é, o serviço a ser contratado não precisa ser prestado com exclusividade por um 
prestador, mas pode ser prestado por todos que satisfaçam os requisitos definidos pela administração pública, bem como 
um prestador não pode ser excluído, sob pena de o serviço não poder ser prestado”. O relator frisou também que, 
nas licitações para contratação de agências de viagens, não ocorre disputa de preço pelo bilhete aéreo, 
mas sim disputa em função do preço do serviço de agenciamento, situação “bastante diferente do que ora 
se analisa”, impondo-se ali a necessidade de licitação, “por tratar-se de serviços de agenciamento de aquisição 
das passagens, situação em que há competição exclusivamente entre as agências de viagem”. Para o relator, o 
credenciamento refletiria, na realidade, “o exercício pela administração pública da opção legítima por adquirir 
passagens junto às companhias aéreas, que podem comercializá-las sem restrições, sem a intermediação das agências, em 
procedimento idêntico ao utilizado por particulares, pessoas físicas ou jurídicas”, estando em consonância com o 
art. 15, inciso III, da Lei 8.666/1993, segundo o qual as compras realizadas pela Administração Pública 
devem, sempre que possível, submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do 
setor privado. O relator concluiu também não haver irregularidade na “contratação das agências, em caráter 
complementar à compra direta de bilhetes, contemplando a emissão que o usuário, sozinho, manuseando o sistema de 
compra direta, ou quando este não estiver disponível, não é capaz de realizar, ou seja, quando necessita de serviços de 
agenciamento, de intermediação para a compra de bilhetes regionais e internacionais e para a solução de determinados 
problemas enfrentados pelos usuários fora do horário comercial”. E arrematou: “É consequência natural desse modelo 
que percentual significativo das passagens seja adquirida por compra direta e percentual residual, junto às agências. Não 
se trata de direcionamento para as companhias aéreas, mas do resultado esperado do modelo que se propõe adotar”. Nos 
termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar improcedente a representação. Acórdão 
nº 1094/21, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 414, disponível em: Informativo de 
Licitações e Contratos | Portal TCU 
 
 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1545%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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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1.1.18 Representação da Lei nº 8.666/93. Município. Pregão. Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídico-tributária. Compensação de 

créditos tributários e previdenciários considerados comuns. Violação ao Prejulgado nº 6. 
Terceirização irregular de serviços advocatícios. Procedência e aplicação de multa. A 

partir do entendimento desta Corte de Contas exarado em vários julgados, tem-se como pacífica a 
jurisprudência no concernente à impossibilidade de terceirização de serviços advocatícios 
considerados comuns, como os de natureza tributária e previdenciária, como no caso dos autos, eis 
que tais não exigem notórios e especializados conhecimentos técnicos. Essa remansosa jurisprudência 
se iniciou com o Prejulgado n.º 6 deste Tribunal de Contas, consoante o qual: "Consultorias contábeis 
e jurídicas - Possíveis para questões que exijam notória especialização, em que reste demonstrada a 
singularidade do objeto ou ainda, que se trate de demanda de alta complexidade, casos em que poderá 
haver contratação direta, mediante um procedimento simplificado e desde que seja para objeto 
específico e que tenha prazo determinado compatível com o objeto, não podendo ser aceitas para as 
finalidades de acompanhamento da gestão". Em razão do referido prejulgado que, por força do artigo 
79, caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual n.º 113, de 15/12/2005), tem 
aplicabilidade geral e vinculante, só se admite a terceirização de serviços jurídicos que exijam notórios 
conhecimentos técnicos em razão da singularidade do objeto ou da sua alta complexidade. E, como 
já dito, a recuperação de créditos tributários e previdenciários não se reveste da complexidade e 
singularidade exigidas para tornar lícita a sua terceirização. No mesmo sentido, o Acórdão n.º 
3724/2019, do Tribunal Pleno. Em igual toada, o Acórdão n.º 1262/2019, da Segunda Câmara. Diante 
do exposto, mostra-se irregular a realização de licitação para a contratação de serviços jurídicos para 
a compensação de créditos tributários e previdenciários, impondo a procedência da representação e o 
devido sancionamento ao gestor responsável pela deflagração e ultimação do procedimento licitatório, 
com aplicação de multa prevista no artigo 87, inciso IV, alínea "g", da Lei Complementar Estadual n.º 
113/2005. Processo nº 11629/12 - Acórdão nº 903/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 94/2021, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-
de-jurisprudencia/280400/area/242 
 

 

1.1.19 Representação. Contratação de serviços médicos por meio de credenciamento. Ausência de 
justificação adequada do preço estipulado para as sessões de hemodiálise – Procedência 
Parcial -, aplicação de multa e determinação. Incompatibilidade da contratação das funções 
de Coordenação Médica por credenciamento – Recomendação. Procedência parcial em razão 
da ausência de justificação adequada do preço estipulado para as sessões de hemodiálise, descrita no 
item valores de referência adotados para os serviços contratados; Aplicação da multa do artigo 87, 
inciso IV, alínea "g", da Lei Complementar n.º 113/05 ao Diretor Técnico da Fundação, em 
decorrência do item valores de referência adotados para os serviços contratados; Determinação à 
Fundação Municipal de Saúde para que, em suas futuras contratações de serviços de saúde, estabeleça 
os seus valores referenciais a partir de pesquisas de mercado, demonstrando e justificando os 
montantes encontrados; Recomendação à Fundação Municipal de Saúde para que promova as 
adequações necessárias para que as funções de Coordenação Médica passem a ser preenchidas por 
meio de vínculos internos, diante de sua incompatibilidade com o instituto do Credenciamento. 
Processo nº 93766/20 - Acórdão nº 794/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 94/2021, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356412.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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356458.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
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1.1.20 Representação da Lei nº 8.666/93. Pregão. Aquisição de medicamentos. Deficiência na 
orçamentação. Possibilidade de sobrepreço. Instauração de tomada de contas extraordinária. 
Aquisição de itens em valor superior ao preço máximo do edital. Ausência da íntegra do 
procedimento licitatório no portal de transparência. Falta de inserção do Código BR. 
Procedência parcial, instauração de tomada de conta extraordinária, restituição de valores ao 
erário, multas, determinações e recomendação. Procedência parcial em razão da aceitabilidade de 
preços e aquisição de medicamentos em valor superior ao máximo previsto em edital, da ausência da 
íntegra do procedimento licitatório no portal de transparência do município e da falta de inserção do 
Código BR dos medicamentos; Instauração de tomada de contas extraordinária para avaliar a efetiva 
ocorrência de sobrepreço na aquisição dos medicamentos por meio do Pregão, e a aquisição do 
medicamente "tartarato de metoprolol 1 mg/ml - solução injetável - ampola com 5 ml" em valor 
superior ao constante na Tabela CMED; Devolução ao erário municipal de: a) R$ 1.596,36, de forma 
solidária, relativos do medicamento "fosfato de sitagliptina 100 mg comprimido", pela empresa, pelo 
pregoeiro e pelo Prefeito Municipal; b) R$ 1.473,50, de forma solidária, concernente aos 
medicamentos "Succinato de metoprolol 1mg/mL solução injetável - ampola com 5 ml" e "Succinato 
de metoprolol 1mg/mL solução injetável - ampola com 5 ml", pela empresa, pelo pregoeiro e pelo 
prefeito municipal; Aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87, inciso III, alínea "b" da 
Lei Complementar Estadual n.º 113/200511 ao pregoeiro e ao Prefeito Municipal, em razão da 
aceitabilidade de preços em valor superior ao máximo previsto em edital; Determinação ao Município, 
na pessoa de seu respectivo representante legal, para que: a) no prazo de 15 (quinze) dias proceda à 
inclusão no portal de transparência do município da(s) ata(s) da(s) sessão(ões) de julgamento relativa(s) 
ao Pregão; b) em futuros certames para aquisição de medicamentos, passe adotar o Código BR do 
catálogo de materiais do Comprasnet, para a identificação dos medicamentos que se pretende licitar, 
informando-o em coluna própria na relação de medicamentos constantes nos editais; Recomendação 
ao Município para que, em suas futuras licitações para aquisição de medicamentos, aprimore a 
metodologia de pesquisa de preços, tendo como referencial os preços praticados no âmbito dos órgãos 
e entidades da Administração Pública, observando o disposto no Acórdão 1393/2019 - Pleno deste 
Tribunal de Contas. Processo nº 672558/18 - Acórdão nº 777/21 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 94/2021, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 

 

1.1.21 Representação da Lei nº 8.666/93. Irregularidade em edital. Suposto direcionamento. 
Supostos cerceamento da competitividade. Exigências justificadas. Pareceres uniformes. 
Procedência parcial. Procedência parcial, sem aplicação de sanções. Absolutamente correta a 
orientação de que "a exigência de produto nacional não está justificada no procedimento licitatório, 
bem como observa-se restrição à competitividade no certame", inexistindo fundamento legal para a 
imposição questionada. De outra banda, devem ser sopesadas as justificativas colacionadas pelo 
Município e pelos agentes chamados aos autos, abordadas pela Coordenadoria de Gestão Municipal 
nos seguintes termos: Em se tratando da outra reclamação constante da inicial, que aduz que a 
Representada teria favorecido outros participantes, devido ao fato de estabelecer que o veículo a ser 
adquirido deveria ser de origem nacional, novamente de maneira breve, assiste-se razão à 
municipalidade, já que conforme explanação clara existem inúmeras vantagens para o Município ao se 
determinar tal especificação, como, por exemplo, garantias estendidas do produto, o que levaria a uma 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356434.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
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grande economia financeira, respeitando-se o princípio basilar da eficiência e respeitando os ditames 
constantes da Lei de Licitações e Contratos. Embora, como anteriormente apontado, não concorde a 
conclusão da Unidade Técnica, entendo que a motivação por ela adotada demonstra, senão a 
regularidade, a razoabilidade e a ausência de arbitrariedade na elaboração do regramento do certame. 
Desta feita, ouso divergir do Relator unicamente quanto à aplicação de multa administrativa ao 
Pregoeiro e subscritor do edital. Processo nº 932730/14 - Acórdão nº 764/21 - Tribunal Pleno, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94/2021, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 

 

1.1.22 Representação da Lei nº 8.666/93. Exigência indevida para qualificação técnica. Falta de 
previsão em edital de critério de atualização em caso de atraso. Vedação à participação de 

licitantes enquanto vigente pena prevista no art. 87, II, da Lei nº 8.666/1993, aplicada por 
outros entes da administração pública. Impossibilidade de impugnação por meio 
exclusivamente eletrônico. Procedência parcial com determinações. Conhecimento, uma 

vez presentes os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito, julgá-la pela procedência parcial, 
em razão das seguintes irregularidades: I.1) exigência de documentos não previstos no art. 30 da Lei 
8666/1993 como requisito de qualificação técnica; I.2) ausência no edital de critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; I.3) vedação da 
participação de licitantes enquanto vigente pena prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, aplicada 
por outros entes da administração pública; I.4) exigência de protocolo de impugnações e recursos 
exclusivamente por meio físico; II - determinar ao Município para que, em futuros processos 
licitatórios: II.1) limite-se a exigir como qualificação técnica os documentos taxativamente elencados 
no art. 30 da Lei 8.666/1993, e indique, se for o caso, o fundamento legal para exigir qualquer 
comprovação com base no inciso IV do mesmo artigo; II.2) preveja expressamente os critérios de 
atualização monetária entre a data do vencimento das obrigações e a do efetivo pagamento, na forma 
do inciso III do art. 55 da Lei 8.666/1993; II.3) considere que a pena prevista no inciso III do art. 87 
da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas no âmbito do ente sancionador; II.4) preveja nos editais a 
possibilidade de interposição de recursos e impugnações de forma totalmente eletrônica, sem a 
necessidade de protocolo presencial de documentos. Processo nº 545576/19 - Acórdão nº 795/21 - 
Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94/2021, disponível 
em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 

 

1.1.23 Representação da Lei nº 8.666/93. Ofensa à Lei de Licitações. Excesso de formalismo. 
Procedência. Aplicação de multas. Procedência. No edital não há, de fato, exigência de 
apresentação de procuração para a efetivação do credenciamento ou habilitação. Também não há 
previsão de que as declarações exigidas para habilitação deveriam ser assinadas por representante legal 
da empresa com poderes para tanto. Até mesmo nos modelos dos anexos IV e V citados, na parte da 
assinatura, não há essa exigência. Tanto o edital quanto a Lei nº 8.666/1993 não exigem que as 
declarações apresentadas pela licitante sejam assinadas pelo representante legal, ou ainda que haja a 
obrigação de apresentação de procuração. A rigidez excessiva na fase de habilitação também contraria 
o interesse público na medida em que restringe a competitividade do certame. Ademais, o 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356389.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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356218.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356218.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
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procedimento adotado no pregão foi o sistema de registro de preços, o qual, apesar de estar focado 
na praticidade e rapidez, não prevê qualquer imposição de compra quando os preços praticados no 
mercado se mostrarem mais atraentes. No art. 15, §4°, a lei n° 8.666/93 é categórica: "a existência de 
preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir". 
Mostra-se desproporcional o excesso de formalismo adotado pela Administração Pública no presente 
caso. De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, na falta de algum documento 
que não restrinja a competitividade ou impacte na formulação de propostas, podendo este ser 
corrigido, não há fundamento para anulação do procedimento licitatório, sendo a falha considerada 
de caráter formal. No caso mencionado, como previsto pelo próprio edital, caberia ao pregoeiro 
realizar diligência, e não desclassificar a licitante. Cita-se, ainda, o art. 43, § 3º2 da Lei de Licitações 
para argumentar que, embora houvesse a possibilidade de realização de diligência, seria vedada a 
inclusão de documento que deveria ter sido apresentado na proposta. Porém, no presente caso, em 
nenhum momento o edital estipulou que as declarações exigidas para habilitação deveriam ser 
assinadas por representante legal da empresa com poderes para tanto. A vedação descrita no 
mencionado dispositivo legal não se aplica ao caso. O supracitado artigo, na verdade, ratifica o 
entendimento esposado pelo Tribunal de Contas da União, no sentindo de que "a decisão de excluir 
o representante pela ausência de informação que constava implicitamente em sua documentação 
revela-se como formalismo exagerado por parte dos responsáveis pela análise do certame, com 
prejuízo à sua competitividade"(Acórdão 1795/2015-Plenário, TC 010.975/2015-2, relator Ministro 
José Múcio Monteiro, 22/7/2015). Desse modo, cabe a aplicação da multa prevista no art. 87, III, 
"d", da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas por deixar de observar, no processo licitatório, a 
diligência prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93 e no próprio certame licitatório que subscreveu. 
Processo nº 399081/20 - Acórdão nº 717/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 94/2021, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 
 
 

1.1.24 Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A 
vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da 
Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de 
condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais 
comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e 
avaliado pelo pregoeiro. Acórdão nº 1211/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

 

1.1.25 Contrato administrativo. Obras e serviços de engenharia. Obra atrasada. Contratante. Multa. 
Sanção administrativa. Obrigatoriedade. O atraso injustificado na execução de obras públicas é 
ocorrência de extrema gravidade, de maneira que o órgão contratante tem o dever de adotar as 
medidas cabíveis para aplicar as multas contratuais e demais penalidades previstas em lei nos atrasos 
advindos de incapacidade ou mora da contratada. Acórdão nº 1218/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 358, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356087.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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 27 de 138 

1.1.26 Irregularidade em contratação de empresa para a realização de eventos e shows artísticos. 
Responsabilização do parecerista. Em Representação encaminhada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Cachoeira Dourada foram relatadas supostas irregularidades no procedimento para 
contratação de empresa para a realização de eventos e shows artísticos mediante inexigibilidade de 
licitação. A Unidade Técnica constatou as seguintes inconformidades: (a) direcionamento de 
contratação; (b) inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legalmente admitidas; e (c) emissão de 
parecer, pelo assessor jurídico, atestando a regularidade de processo de inexigibilidade viciado. Em 
consonância com a Secretaria de Licitações e Contratos e com o Ministério Público de Contas, o 
Relator concluiu pela afronta ao inciso II do art. 26 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que a escolha 
da empresa prestadora de serviço foi proposta pelo então Secretário de Turismo, sem nenhuma 
justificativa pertinente para tal. Constatou não ter havido comprovação de experiência da 
representante da empresa contratada na produção de shows artísticos, com a contratação dos serviços 
acessórios e os elementos estruturais necessários para a realização do evento. Observou não ter sido 
demonstrada a inviabilidade da competição, requisito indispensável para a contratação direta, 
conforme previsão do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Constatou que a contratação de atração musical para 
o evento não foi realizada diretamente com o empresário exclusivo dos artistas, mas sim mediante 
intermediação de empresa contratada que possuía exclusividade para apresentação em dias fixos, em 
afronta ao inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Entendeu ser indevida, em clara restrição à 
competitividade e consequentemente ao interesse público, a contratação mediante inexigibilidade para 
os serviços de palco, iluminação, segurança e banheiros, os quais deveriam ter sido licitados 
separadamente, em busca da proposta mais vantajosa à Administração. Constatou a ausência do 
devido levantamento de preços, tendo a Administração somente apresentado contratos anteriores da 
municipalidade, executados ainda em 2013. Por fim, pontuou a existência de parecer jurídico atestando 
a regularidade da inexigibilidade de licitação maculada de vícios, que colaborou para o prosseguimento 
do certame e a contratação da empresa. Ressaltou que a manifestação, quando emitida nos moldes do 
art. 38 da Lei nº 8.666/93, constitui fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada, 
como de fato ocorreu. Constatou que a fundamentação do parecer é omissa quanto à contratação dos 
serviços acessórios e dos elementos estruturais, caracterizando culpa grave, passível de 
responsabilização ao parecerista. Julgou a Representação procedente e aplicou multa ao Secretário de 
Turismo e ao Assessor Jurídico, tendo sido o voto aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02530/21, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 33, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf 

 

 

1.1.27 Contrato Administrativo. COVID-19. Teoria da Onerosidade Excessiva. Alteração 
Contratual. Transporte Escolar. Parecer em Consulta TC nº 012/2021, sobre a alteração 
excepcional de contrato administrativo em decorrência da pandemia da Covid-19, tendo por 
fundamento a teoria da onerosidade excessiva. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da 
Comissão de Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo em que solicita 
resposta do TCEES para os seguintes questionamentos: “1) A teoria da onerosidade excessiva se aplica 
aos contratos públicos de natureza comutativa, sob a égide da lei 8.666/93, com especial destaque ao 
seu artigo 65, lI, "c" e "d"? Como tal instituto do Direito Contratual deve ser manejado, caracterizado 
e aplicado na Administração Pública sob a ótica do Controle Externo? 2) Existem 
precedentes/jurisprudência consolidada adequada à aplicação da teoria da onerosidade excessiva nos 
contratos públicos? A pandemia de Covid-19 pode ser considerada como justa causa? 3) Quanto aos 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
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contratos de transporte, sobretudo o de transporte escolar, existe a possibilidade de pagamento de 
custos fixos, considerando a disponibilidade e exclusividade dos veículos para esse fim? Se sim, como 
fica a questão do critério de pagamento ser estabelecido por quilômetro rodado, já que as aulas 
presenciais estão suspensas desde março de 2020, sem que haja efetivamente os atos de transporte? 4. 
Sob a ótica da composição de custos, levando em consideração fatores como BDI, estruturas 
operacionais, depreciação dos bens etc., vê esse TCE-ES licitude e plausibilidade no fato de o valor 
atribuído ao quilômetro rodado (por imposição dos entes federados contratantes) também se prestar 
à remuneração de toda a cadeia de atos e estruturas que compõe a operação logística de transporte 
escolar? Se não, como são remunerados os fatores colaterais à circulação dos veículos sem que haja a 
caracterização de enriquecimento ilícito, sob a ótica de não apresentar contrapartida ao particular que 
exerce de forma terceirizada essa atividade meio (do dever de educar) legalmente imputada ao Estado? 
5. Ainda, se considerada a licitude da interpretação de o quilômetro rodado remunerar todo o plexo 
logístico do transporte escolar, quais são os procedimentos que devem os Entes Federados 
contratantes adotarem para aferir o custeio das estruturas que garantem a finalidade, que é circulação 
dos veículos para o efetivo transporte de alunos? Entende o TCE-ES haver diferença entre esse pleito 
e o ato de requerer adiantamento por serviços não prestados”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, 
nos termos do voto de relator, deliberou, preliminarmente, por não conhecer da consulta quanto aos 
questionamentos 04 e 05, em razão do não atendimento do requisito disposto no art. 122, §1º, IV, da 
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), conhecendo-a apenas quanto ao 

itens 01, 02 e 03, para, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:  1.3.1. A Teoria da Onerosidade 
Excessiva, instituída pelos artigos 478 a 4802 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, é aplicada como 
fonte subsidiária à teoria da imprevisão adotada pelo artigo no art. 65, II, “d”3 , da Lei Federal nº 
8.666/1993. Isso porque, independentemente de a escolha pela teoria da imprevisão demonstrar ser a 
teoria mais adequada, como tais teorias têm a mesma base principiológica, é possível que, respeitados 
os limites legais e materiais aplicáveis ao caso, se utilize subsidiariamente a teoria da onerosidade 

excessiva aos casos em que seja aplicável a teoria da imprevisibilidade.  1.3.2. A Pandemia da 
COVID-19, pode ser considerada uma possível justa causa para a aplicação do princípio da 

imprevisibilidade, e, subsidiariamente, quando adequado, da teoria da onerosidade excessiva.  1.3.3. 
Há precedentes que demonstram a necessidade de se aplicar a teoria da imprevisibilidade para 
readequar contratos públicos, de maneira excepcional, quando diante de situações imprevisíveis, 
extraordinárias, não subjetivas, promovidas por circunstâncias alheias ao contrato, com o fim de 
preservar e reequilibrar os contratos públicos, conforme preconiza a Lei de Licitações. Contudo, a 
aferição da aplicabilidade ou não deste reenquadramento deve ser feita de modo excepcional e a 
aplicação deve ser feita caso a caso, sem que exista uma definição estanque de sua aplicação na 

jurisprudência aplicada ao caso.  1.3.4. Reconhece-se que, se de um lado ter como única forma de 
remuneração o critério do quilometro rodado não se mostra adequado para dividir os ônus no caso 
concreto, do outro, não se pode afirmar que o pagamento de custos fixos, considerando a 
disponibilidade e exclusividade dos veículos para esse fim, se mostra como a saída ideal para a presente 
questão. Assim, as partes devem formular acordo específico, conforme inciso II do artigo 65 da Lei 
8666/199. 1.3.5. Ressalva-se, contudo, quando a preservação do contrato for de interesse da 
Administração Pública, não se deve onerar demasiadamente o ente público e inverter a situação de 

desequilíbrio, especialmente neste momento em que há restrição de receitas.  1.3.6. O contrato de 
transporte escolar consiste em uma obrigação que se traduz num facere como meio de garantir o 
acesso à educação e a permanência dos alunos no processo de ensino aprendizagem. Desta forma, a 
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partir do consenso e de uma construção colaborativa entre as partes é possível se promover 
adequações contratuais para contemplar, durante o período de excepcionalidade e imprevisibilidade 
da pandemia em que as aulas presenciais estiverem suspensas, que o transporte contratado seja 
utilizado para a retirada das atividades nas escolas e entrega das mesmas nos pontos das rotas 
preestabelecidas nos respectivos instrumentos, preservando a finalidade precípua das avenças, qual 

seja, garantir o direito constitucional à educação insculpido no art. 208 da Constituição Federal.  
1.3.7. Destaca-se que, na análise de cada caso concreto, as partes deverão levar em consideração a 
realidade local examinar quais alternativas são aplicáveis e quais se mostram mais viáveis à cada 
situação avaliada, sempre observando as circunstâncias fáticas e jurídicas e privilegiando o acordo 
entre as partes, conforme disposto no inciso II do artigo 65 da Lei n° 8666/1993. Parecer em Consulta 
TC nº 12/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
112.pdf 

 

 

1.1.28 Licitação Internacional. Proposta de Preço. Moeda Estrangeira. Tratam os autos de 
representação ajuizada nesta Corte de Contas, por empresa licitante, em face da Polícia Militar do 
Espírito Santo – PMES, suscitando supostas irregularidades referentes ao Pregão Eletrônico 
Internacional nº 005/2020, que objetivou a aquisição de até 1.500 pistolas calibre 9mm. Foi apontada 
como irregular a previsão de realização de lances exclusivamente em moeda internacional (dólar), 
indicando possível violação aos princípios da isonomia e competitividade em razão da impossibilidade 
de ofertas em real. A justificativa apresentada pela PMES foi no sentido de que o sistema SIGA, 
sistema utilizado pelo Executivo Estadual para a realização de pregão eletrônico, não comporta a 
apresentação de lances em moedas diferentes, necessitando a estipulação de apenas uma forma, 
optando-se pelo dólar americano, tendo em vista se tratar de licitação de âmbito internacional. A área 
técnica observou que, de acordo com o art. 5º9 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, os 
valores, preços e custos utilizados nas licitações deverão estar expressos em moeda corrente nacional, 
ressalvado o disposto no artigo 4210 do mesmo diploma legal, segundo o qual, nas concorrências de 
âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio 
exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Verificou-se, assim, que, como regra, em 
processos licitatórios utiliza-se a moeda corrente nacional, excetuando-se as licitações internacionais, 
que poderão utilizar moeda estrangeira. Sobre o tema, acrescentou doutrina de Marçal Justen Filho, 
no sentido de que a redação do §1º 11 do referido artigo induz a uma possibilidade que geraria 
problemas muito graves: “Trata-se da aparente faculdade de formulação de propostas em moedas 
distintas numa mesma licitação. Essa alternativa é descabida, eis que geraria uma séria dificuldade no 
tocante à comparação entre propostas. Não teria cabimento estabelecer que os licitantes estrangeiros 
apresentariam proposta em moeda estrangeira e os nacionais seriam investidos na faculdade de 
escolher a moeda nacional ou estrangeira. Logo, deve-se interpretar o §1º no sentido de que o ato 
convocatório deverá indicar a única moeda em que serão formuladas as propostas. Escolhida a moeda 
estrangeira, todos os licitantes se sujeitarão à mesma regra. Se, no entanto, reputar-se cabível a escolha 
pelo licitante da moeda em que formulará a proposta, caberá determinar uma data-base, de modo a 
propiciar a conversão segundo o câmbio praticado num dia determinado. Isso propiciaria uma dose 
de aleatoriedade indesejável, especialmente em vista das variações cambiais frequentes”. Assim, a área 
técnica sustentou que, estabelecida uma moeda para o certame, os licitantes ficam a ela vinculados, 
não podendo realizar ofertas em moeda distinta. Nesses termos, concluiu que o fato do edital da 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 30 de 138 

licitação em exame ter estabelecido o dólar americano como moeda corrente para a disputa de lances 
não infringe os princípios da isonomia e da competitividade, tendo em vista a interpretação da Lei nº 
8.666/93, opinando-se pela regularidade. O relator acolheu o entendimento técnico na íntegra, sendo 
acompanhado pela Plenário à unanimidade. Acordão TC nº 447/2021-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf 

 

 

1.1.29 Licitação. Prova de Conceito. Pregão. A prova de conceito, cuja função é averiguar a adequação 
entre o objeto oferecido pelo licitante em sua proposta e as condições técnicas estabelecidas no edital, 
só deve ser exigida do arrematante do certame. A exigência de prova de conceito é compatível com a 
modalidade pregão. Trata-se representação apresentada ao TCEES em do Pregão Eletrônico nº 
20/2020, da Prefeitura de Vitória, que teve como objeto a prestação de serviços técnicos 
especializados de levantamento aerofotogramétrico digital. Dentre outras questões, o representante 
questionou a exigência de “prova de conceito” como critério de habilitação no certame, alegando, 
também, se tratar de procedimento incompatível com a modalidade pregão. Segundo análise da área 
técnica a prova de conceito é uma amostra a ser fornecida pelo licitante classificado provisoriamente 
em primeiro lugar para realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações 
técnicas definidas no termo de referência ou projeto Básico, conforme descrito na Instrução 
Normativa nº 04/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério 
do Planejamento. Observou que, ao contrário do alegado pelo representante, no caso em exame o 
procedimento só foi exigido do licitante na condição de arrematante, em sintonia com a referida 
previsão normativa. Sobre a finalidade do instituto, acrescentou que a prova de conceito permite que 
a Administração contratante se certifique sobre a efetiva adequação entre o objeto oferecido pelo 
licitante em sua proposta e as condições técnicas estabelecidas no edital, nos termos do Acórdão TCU 
nº 2763/2013-Plenário. Em sua análise o relator corroborou entendimento técnica e o complementou 
ressaltando, ainda, que na prova de conceito não é necessário que haja atribuição de nota ao objeto a 
ser fornecido pela arrematante, mas sim um juízo de adequação às especificações constantes no edital 
licitatório. Anotou, também, que o referido procedimento pode ser considerado uma espécie de 
amostra, de modo que não há óbice que seja utilizada no caso de pregão eletrônico, informando que 
o Supremo Tribunal Federal 0 STF já utilizou dessa modalidade licitatória para aquisição de leitor 
portátil com tecnologia RFID no Pregão Eletrônico nº 81/2018. Ante todo o exposto, votou pela 
improcedência da representação, acompanhando entendimento técnico e do Ministério Público de 
Contas. O Plenário, à unanimidade, votou segundo o entendimento do relator. Acórdão TC-
453/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
112.pdf 

 

 

1.1.30 Licitação. Objeto. Especificação técnica. Marca. Princípio da Padronização. A padronização 
prevista no inciso I do art. 15 da Lei 8.666/93 exige um procedimento administrativo próprio, em que 
seja justificada a necessidade de um objeto que só possa ser fornecido por um fabricante específico. 
Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por empresa licitante em face 
da Prefeitura Municipal de Serra, questionando o Edital de Pregão Eletrônico nº 210/2019, cujo 
objeto era a contratação de empresa para prestação de serviços de expansão e manutenção de câmeras 
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de vídeo monitoramento. A representante apontou, com base em especificações técnicas descritas no 
termo de referência do edital, que alguns itens do objeto licitado foram direcionados a fabricantes 
determinados, em possível afronta ao em afronta ao art. 3º, §1º, I12, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Em sede de justificativa o responsável argumentou que: a) não houve direcionamento, mas tão 
somente a escolha de especificações compatíveis com o parque tecnológico do município; b) buscou 
atender ao princípio da padronização elencado no inciso I do art. 15 da Lei 8.666/93 e; c) as exigências 
do termo de referência eram o mínimo que deveriam estar presentes, podendo haver fornecimento de 
bens de qualidade superior. Em análise conclusiva, a área técnica desta Corte apontou que não houve 
demonstração da necessidade de padronização que o defendente sugeriu como justificativa para a 
utilização de especificações mínimas idênticas às de determinados fabricantes. Ponderou, ainda, que 
o certame poderia ter atraído mais participantes se os requisitos técnicos exigidos fossem apenas os 
suficientes para garantir a compatibilidade com o parque tecnológico do município, e não a cópia 
exata das características dos equipamentos que a prefeitura já possuía. Dessa forma, concluiu que o 
nível de detalhamento das especificações mantidas no termo de referência teve o condão de limitar a 
competitividade do certame, infringindo também o inciso II13 do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02. 
O conselheiro relator, acompanhando entendimento técnico, afirmou que a padronização prevista no 
inciso I do art. 15 da Lei 8.666/93 exige um procedimento prévio que a justifique, devendo ser 
materializada através de um ato administrativo da autoridade competente, o que não foi comprovado 
nos autos. Sobre a responsabilidade pelo ato irregular, acrescentou que “é comum, embora não 
devesse ser, que ao se especificar certos objetos em licitação, principalmente relacionados à tecnologia, 
pegue-se a descrição de produtos específicos (o que eventualmente restringe o âmbito de fabricantes), 
isso não presume uma má-fé no direcionamento para certa marca, mas sim uma conduta de facilitar a 
descrição do bem, porém tal proceder pode ser enquadrado como erro grosseiro”. Dessa forma, votou 
pela manutenção da irregularidade, com aplicação de multa ao responsável. O Plenário acompanhou 
o voto do relator à unanimidade. Acórdão TC nº 505/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência 
do TCEES nº 112, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf 
 

 

1.1.31 Saneamento Básico. Concessão de serviço público. Subconcessão. Parceria Público-Privada. 
Fiscalização. A subconcessão de serviço público, nos termos do art. 26 da Lei Federal º 8.987/1998, 
ainda que realizada por meio de parceria público-privada (concessão administrativa), é regida pelo 
regime jurídico de direito público, estando a subconcessionaria sub-rogada quanto aos direitos e 
obrigações do subconcedente do objeto do contrato, em relação direta com o poder concedente, 
submetendo-se ao seu regime regulatório e fiscalizatório. Trata-se de representação apontando 
supostas irregularidades na execução do contrato de programa mantido entre o Estado do Espírito 
Santo, a Cesan e o Município da Serra, bem como do Contrato nº 34/2014, de Parceria Público-
Privada - PPP, celebrado entre a Cesan e a Concessionária de Saneamento Serra Ambiental - CSSA, 
oriundo da Concorrência Pública Internacional nº 1/2013. Dentre as irregularidades apuradas pela 
equipe técnica foi apotanda a “4.3 Fiscalização deficiente dos serviços de esgotamento sanitário no 
município da Serra” pela Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do 
Espírito Santo – Arsi (atual Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP). Conforme relatado 
na manifestação técnica inicial a agência reguladora afirmou que, de fato, não vem fiscalizando a CSSA 
e o Contrato de PPP nº 34/2014 sob o argumento de que as relações jurídico-contratuais mantidas 
entre as concessionárias reguladas (neste caso a Cesan) e seus respectivos parceiros empresariais (tais 
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como fornecedores de insumos e prestadores de serviços) não se inserem em seu espectro de atuação 
fiscalizatória. Na análise técnica conclusiva foi destacado, inicialmente, que a referida irregularidade 
não diz respeito à qualidade técnica das fiscalizações realizadas pela agência, mas, sim, à deficiência 
jurídico-legal consistente na falta de fiscalização/responsabilização direta da CSSA, no que tange ao 
Sistema de Esgotamento Sanitário da Serra, que foi subconcedido pela Cesan à referida empresa, 
através de contrato de parceria público-privada. Esclareceu, ainda, que “a questão da atuação 
fiscalizatória das agências reguladoras de serviços públicos sobre as subconcessionárias de serviços 
públicos envolve o conhecimento da natureza jurídica de um contrato de subconcessão, se de direito 
público ou de direito privado”. Nesse sentido, asseverou que a afirmação da agência reguladora 
confunde os institutos da subconcessão e da subcontratação, sendo, que o contrato de PPP examinado 
tem natureza jurídica de subconcessão, pelo qual a CSSA se sub-roga em todos os direitos e deveres 
da subconcedente (Cesan) dentro dos limites da subconcessão, conforme preceitua o §2º21 do artigo 
26 da Lei Federal nº 8.987/95. A esse respeito, frisou que a subconcessão foi expressamente autorizada 
pelo §1º22 do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.010/2013 (Plano Municipal de Saneamento Básico da 
Serra - PMBS) e no item 1.2.123 do contrato de programa firmado entre o Município da Serra, a 
Cesan, a Arsi e o Estado do Espírito Santo. Explicou que, diversamente do instituto da subconcessão, 
a subcontratação, por sua vez, é disciplinada pelo artigo 2524 da Lei 8.987/95, que estabelece 
expressamente que ela reger-se-á pelo direito privado. Assim, sustentou que “se a Lei 8.987/95 não 
atribuiu o regime jurídico de direito privado ao contrato de subconcessão e nem excluiu a relação 
jurídica entre o subconcessionário e o Poder Concedente é porque, assim como a concessão, a 
subconcessão rege-se pelas normas de direito público, haja vista que o artigo 26 determina que o 
subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da concessionária, dentro dos limites 
da subconcessão”. Colacionou doutrina no sentido de que na subconcessão prevista no artigo 26 da 
Lei 8.987/95 o subconcessionário se submeterá aos influxos regulatórios e regulamentares do serviço 
público, estabelecendo uma relação entre o subconcessionário e o poder concedente. Acrescentou, 
ainda, que a Cesan, em decorrência de previsão contida na Lei Municipal nº 4010/2013, que instituiu 
o PMSB, e no Contrato de Programa, é o poder concedente em relação ao objeto da PPP mantida 
com a CSSA, sendo inconteste que a agência reguladora detém competência para fiscalizar diretamente 
a CSSA no que concerne à parte dos serviços de esgotamento sanitário que lhe foi subconcedida. 
Afirmou, assim, que a fiscalização do cumprimento das metas do PMSB pela CSSA deve ser uma 
fiscalização direta e não reflexa a ser realizada pela agência reguladora, sendo que a Cesan, que figura 
como poder concedente na PPP, também deve fiscalizar a CSSA quanto ao cumprimento das metas 
do PMSB e às obrigações do Contrato de PPP. Nesse ponto, deixou claro que as fiscalizações a serem 
realizadas pela agência e pela Cesan não se confundem e não se excluem. Por todo o exposto, o 
Plenário, por maioria, acompanhando o voto do relator, opinou pela manutenção do achado, deixando 
de impor penalidades aos responsáveis, por entender que a irregularidade não decorreu de falta de 
diligência dos agentes públicos, mas sim em razão de falha na interpretação jurídica e da cultura 
institucional até então dominante na agência reguladora, expedindo recomendação à Agência 
Reguladora de Serviços Públicos (ARSP), na pessoa de seu Diretor-Geral, a fim de que fiscalize 
diretamente a Cesan e a CSSA (ou eventual substituta) na prestação dos serviços públicos de 
esgotamento sanitário no município da Serra. Acórdão TC nº 504/2021-Plenário, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf 
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1.1.32 Representação da Lei nº 8.666/1993. Município. Pela expedição de medida cautelar. Acolhido 
o pleito cautelar, em especial em razão do julgamento dos recursos e homologação do pregão pelo 
pregoeiro, em situação de evidente excesso de poder, ainda que esses vícios possam ser 
convalidados/sanados pela autoridade competente/superior. Conforme alegado, o pregoeiro 
extrapolou a sua competência no momento da adjudicação do certame e no julgamento do recurso 
administrativo. A Lei nº 10.520/02 dispõe que, ocorrendo a interposição de recurso no certame, a 
adjudicação é ato de competência da autoridade competente/superior responsável pela homologação. 
O pregoeiro só tem a competência de adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor quando não 
houver interposição de recurso administrativo no processo de licitação. Da mesma forma, observa-se 
o excesso de poder por parte do pregoeiro ao julgar o recurso administrativo interposto pela 
representante, contrariando o art. 109, inciso I, §4º, da Lei nº 8.666/93, que estabelece que o recurso 
será encaminhado e decidido pela autoridade superior. Trata-se de recurso hierárquico próprio, no 
qual se identifica relação de hierarquia entre a autoridade recorrida, no caso o pregoeiro, e a autoridade 
revisora. Acrescentou-se, ainda, o item do edital que expressamente prevê que, havendo recursos, a 
adjudicação do objeto será de competência da autoridade competente, e não do pregoeiro. Presente, 
portanto, a plausibilidade jurídica, verifico que também está presente o perigo da demora, tendo em 
vista que o processo licitatório está em vias de ser homologado. Portanto, a melhor medida 
assecuratória ao resultado útil do processo neste momento é suspender o certame até que a autoridade 
competente emita novo julgamento do recurso e adjudicação do objeto aos vencedores, ou convalide 
os atos já praticados pelo pregoeiro. As demais supostas irregularidades apontadas pela representante 
devem ser analisadas após o contraditório. Pelo exposto, foi decidido: 1. Receber a presente 
representação; 2. Determinar a inclusão no rol de interessados o prefeito do Município e o pregoeiro; 
3. Deferir medida cautelar para determinar que o Município se abstenha da prática de qualquer ato 
visando à homologação do Pregão Eletrônico ou à contratação ou ao início da prestação dos serviços 
licitados, na hipótese de que a licitação já tenha sido homologada, até que a autoridade competente 
emita novo julgamento do recurso e adjudicação do objeto aos vencedores, ou convalide os atos já 
praticados pelo pregoeiro; 4. Intimar com urgência o Município, na pessoa de seu representante legal, 
para ciência e cumprimento da determinação contida no item acima, na forma prevista no art. 405 do 
Regimento Interno; 5. Determinar a citação do prefeito do Município e do Pregoeiro, para que, no 
prazo de 15 dias, apresentem defesa/manifestação acerca das impropriedades ventiladas na peça 
vestibular. 6. Encaminhar a representação ao Presidente desta Corte para ciência (Regimento Interno, 
art. 277, § 1º). Alertou-se aos requeridos que a procedência da representação poderá ensejar a aplicação 
das sanções previstas na Lei Orgânica desta Casa (artigo 85 e ss. da LC nº 113/2005), além da 
comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual. Processo nº  211159/21 - Acórdão nº 695/21 
- Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº95/21, disponível em: Boletim Informativo 
de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

 

1.1.33 Representação da Lei nº 8.666/1993. Pregão presencial. Possível irregularidade relativa à 
exigência demasiadamente excessiva e não justificada de que a rede credenciada da 
contratada deverá abranger 100% dos postos de combustíveis de município paranaense. 
Retificação de medida cautelar que determinou a imediata suspensão do procedimento 
licitatório. Com fulcro nos arts. 282, § 1º, 400, § 1º-A, 401, V, e 403, II e III, do Regimento Interno, 
merece acolhimento o pedido de expedição de medida cautelar em face do Município, para o fim de 
determinar a imediata suspensão do Pregão Presencial, no estado em que se encontra, até o julgamento 
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do mérito da presente Representação, sob pena de responsabilização solidária do atual gestor, nos 
termos dos arts. 400, § 3º, do mesmo Regimento. No que tange ao primeiro apontamento muito 
embora o Município Representado tenha afirmado que a exigência se deve à existência de apenas três 
postos de combustíveis atuando na cidade, essa informação não é apresentada de forma clara no 
Edital, o qual também não contém dados e justificativas que permitam identificar esses 
estabelecimentos e deduzir a efetiva necessidade de que todos os três postos sejam credenciados. A 
falta de clareza do Edital é agravada pelas informações apresentadas pela Representante no sentido de 
que consta, no sítio eletrônico da ANP, que a cidade possui 09 postos de combustíveis, dos quais 
apenas 04 detêm autorização da Agência para funcionar. Assim, a informação apresentada pelo 
Município nestes autos, além de conflitante com aquelas extraídas pela Representante do sítio 
eletrônico da ANP, não especifica quais seriam, no seu entendimento, "todos os postos existentes no 
Município" passíveis de credenciamento pela empresa contratada no certame em tela. Nesse contexto 
de incerteza, considerando que o Edital determina que todos os postos de combustíveis do Município 
devem ser credenciados e que, no entendimento da Administração Municipal, tais estabelecimentos 
seriam apenas três, tem-se que a dúvida suscitada somente poderia ser sanada caso o Edital 
especificasse, justificadamente, quais seriam os três postos em condições de serem credenciados, de 
modo que, neste momento de análise perfunctória, inerente ao atual momento processual, o objeto 
da contratação aparenta estar insuficientemente caracterizado, em contrariedade ao art. 3º, II, da Lei 
Federal nº 10.520/2002,1 e aos arts. 14, 40, I, e 47 da Lei Federal nº 8.666/93.2 Ademais, a exigência 
de que sejam credenciados todos os postos de combustíveis atuantes no Município, e não apenas 
parte, aparenta ser restritiva à competitividade, na medida em que qualquer empresa que não logre 
credenciar todos eles estará impedida de licitar. Por esse motivo, eventual caráter indispensável dessa 
exigência deve ser exaustivamente demonstrado nos autos do procedimento licitatório e motivado no 
próprio edital, sob pena de caracterização de restrição indevida à competitividade do certame, vedada 
pelo art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93.3 O segundo apontamento de irregularidade, referente à 
exigência de credenciamento de postos de combustíveis em intervalos não maiores do que 100km nas 
principais rodovias do Paraná, não aparenta ser restritivo à competitividade do certame. Em que pese 
a empresa Representante tenha alegado que a autonomia veicular média seja de 400km, ela não 
apresentou qualquer informação ou dado que torne inviável ou excessivamente oneroso realizar o 
credenciamento de postos de combustíveis em intervalos menores, de até 100km, correspondentes, 
portanto, a ¼ da autonomia veicular média. Releva notar que a exigência não se refere a todas as 
estradas situadas no Estado do Paraná, mas apenas a três delas, consideradas principais pelo 
Edital: "RODOVIAS BR376, BR369, BR277", nas quais, portanto, se pode presumir a existência de 
uma pluralidade de postos de combustíveis passíveis de credenciamento no intervalo máximo indicado 
pelo instrumento convocatório. Finalmente, o terceiro ponto impugnado aparenta estar em 
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Contas, que, em oportunidades recentes, não 
admitiu a limitação dos valores pagos pelos combustíveis ao Preço Médio ao Consumidor disponível 
no site oficial da ANP como causa de concessão de medidas cautelares. Vale observar, em relação a 
esta última decisão (Acórdão 3351/19 - Tribunal Pleno), que se trata de Representação formulada pela 
mesma empresa que figura como Representante nos presentes autos, com base em argumentos 
semelhantes, em face de edital de licitação de objeto similar contendo idêntica limitação aos preços 
dos combustíveis, sendo que, naquele certame, a própria empresa, após se sagrar vencedora, 
manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito. Tal fato, por si só, reduz sobremaneira a 
verossimilhança do apontamento de irregularidade formulado, vez que a própria empresa ora 
Representante logrou participar e se sagrar vencedora daquele certame, sendo possível presumir a sua 
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concordância com tal condição após a manifestação da sua desistência no prosseguimento daquela 
Representação, bem como, por dedução lógica, a exequibilidade de serviço de objeto similar e com a 
mesma condicionante de que tratam os presentes autos. Por fim, também cabe expor que esta Corte 
de Contas, em decisão de mérito de outra Representação formulada pela mesma empresa ora 
Representante, constante do Acórdão nº 1754/2019 - Tribunal Pleno, considerou possível a fixação 
do próprio preço médio apurado pela ANP como parâmetro para as propostas. Dessa forma, neste 
exame preliminar, devem prevalecer as decisões já proferidas por esta Corte de Contas em casos 
análogos, contrárias à verossimilhança da derradeira suposta irregularidade apontada, sem prejuízo de 
posterior aprofundamento da análise pela unidade técnica competente, na fase instrutória. Em face 
do exposto, numa primeira análise dos argumentos e documentos carreados aos autos, o elemento da 
verossimilhança do direito alegado se encontra presente apenas em relação ao apontamento de 
irregularidade apontado no item 1.1, a justificar a expedição de medida cautelar. O perigo da demora, 
por sua vez, decorre do fato de o Edital impugnado prever a abertura do certame para o dia 
13/04/2021, às 9h, de modo que se mostra indispensável a imediata atuação deste Tribunal. Face ao 
exposto, o VOTO foi no sentido de que este Tribunal Pleno ratifique a decisão cautelar 
consubstanciada no Despacho nº 451/21-GCIZL, nos termos do art. 400, §§ 1º e 1º-A, do Regimento 
Interno. Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência para comunicação ao Município da 
ratificação plenária da decisão cautelar, nos termos dos arts. 16, LIV, e 400, § 1º, do Regimento 
Interno. Na sequência, remetam-se à Diretoria de Protocolo, para controle do prazo para manifestação 
acerca da medida cautelar, de que trata o art. 404, parágrafo único, do Regimento Interno, e exercício 
do contraditório, deferido pelo Despacho nº 451/21-GCIZL. Decorrido o prazo para manifestação, 
encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Gestão Municipal e ao Ministério Público de Contas, 
para manifestações. Processo nº 216738/21 - Acórdão nº 708/21 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal 
TCE-PR 

 

 

1.1.34 Representação da Lei nº 8.666/93. Serviços de coleta domiciliar, transporte marítimo de 
resíduos e coleta de resíduos volumosos, vegetais e inservíveis no Município do Pontal do 
Paraná. Exigências de qualificação técnica. Ausência de fixação das parcelas de maior 
relevância e valor significativo. Justificativas que não se encontram refletidas na descrição e 
caracterização dos serviços constantes no edital. Potencial de restrição indevida à 
competitividade. Preocupação ambiental que deve estar refletida em outras cláusulas do 
instrumento convocatório, de forma detalhada, e cuja observância deve ser fiscalizada pelo 
ente municipal durante a execução contratual. Necessidade de limitação das exigências de 
comprovação de capacidade técnica mediant3e atestados às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto. Recomendação. Licitação em lote único. Não comprovação de 
irregularidade. Pela parcial procedência, com expedição de recomendação. A fixação das 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, bem como as exigências de demonstração 
de capacidade técnica, devem ser determinadas pela Administração em atenção às características do 
objeto licitado em cada caso concreto, mediante fundamentação técnica e circunstanciada. Assim, 
entende-se não ser prudente afirmar, de modo categórico, que as exigências de comprovação de 
capacidade técnica relativas à limpeza de praias e transporte marítimo serão necessariamente indevidas 
em futuros certames licitatórios, vez que tal aferição dependerá de uma análise casuística das 
características dos serviços a serem prestados (que poderão ser diversas das descritas no presente 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00355915.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
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certame), bem como das justificativas adotadas pela Administração. Nesse sentido, propõe-se a 
expedição de recomendação ao Município para que, em futuros processos licitatórios relacionados à 
limpeza pública e coleta de resíduos, inclusive com transporte marítimo e limpeza de praias, em 
observância ao disposto no artigo 30, §1º, I e §2° da Lei n° 8.666/93 e à súmula 263 do Tribunal de 
Contas da União, passe a exigir comprovação de capacidade técnica mediante atestados de prévia 
experiência apenas com relação às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, as quais 
devem ser determinadas pela Administração por meio de fundamentação técnica e circunstanciada. 
Por sua vez, no que tange às alegações da Representante acerca do parcelamento do objeto da licitação, 
estabelecem o §1º do art. 23 da Lei n° 8.666/93 e a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União que: 
Art. 23. (...) § 1 o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala. SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da 
adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto 
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Observa-se, portanto, que, embora o 
parcelamento do objeto seja a regra geral nos procedimentos licitatórios, pode ser excepcionado 
quando não se mostrar técnica e/ou economicamente viável ou recomendável. No presente caso, o 
Município justificou o não parcelamento do objeto no fato de se tratar de "serviços e equipamentos com 
integração em um único sistema de gestão, de modo que a divisão de lotes, por possibilitar a reunião de diferentes empresas, 
com tecnologia e modo de trabalho diversos, poderia colocar em risco a execução satisfatória do funcionamento global do 
sistema de gestão de resíduos do município". Sustentou, ademais, que os serviços licitados possuem a mesma 
natureza e que há diversas empresas no mercado que os prestam em conjunto, concluindo que o 
parcelamento do objeto implicaria a perda de qualidade técnica dos serviços e da economia de escala, 
de modo que a aglutinação em lote único seria mais vantajosa ao ente municipal. Em sua Instrução, a 
Coordenadoria de Gestão Municipal bem pontuou que, no caso em análise, o parcelamento não se 
mostra viável, tanto por não ser tecnicamente recomendável, uma vez que se trata de serviços e 
equipamentos com integração em um único sistema de gestão, quanto do ponto de vista econômico, 
já que a limpeza das praias e a coleta com transporte marítimo são itens de pequeno valor em relação 
ao total do objeto, de modo que seu fracionamento importaria na perda da economia de escala. 
Corroborando tais fundamentos, reforçados pela ausência de apontamentos concretos que 
evidenciassem maior vantajosidade para a Administração na realização do parcelamento, entendo que 
não restou comprovada qualquer irregularidade quanto a este ponto. Face ao exposto, o VOTO foi 
no sentido de que este Tribunal Pleno julgue parcialmente procedente o objeto da presente 
Representação, para reconhecer indevidas as exigências de qualificação técnica previstas nas alíneas 
"b" e "c" dos itens 7.4.1 e 7.4.9 do edital, diante da inobservância ao disposto no art. 30, §§1º e 2º da 
Lei n° 8.666/93 pelo ente municipal, que não definiu as parcelas de maior relevância e valor 
significativo, exigindo comprovação de prévia experiência em todos os serviços licitados, e 
considerando o descompasso das justificativas apresentadas com a descrição e caracterização dos 
serviços constantes do edital, bem como a potencial restrição indevida à competitividade do certame; 
e expeça recomendação ao Município para que, em futuros processos licitatórios relacionados à 
limpeza pública e coleta de resíduos, inclusive com transporte marítimo e limpeza de praias, em 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 37 de 138 

observância ao disposto no artigo 30, §1º, I e §2° da Lei n° 8.666/93 e à súmula 263 do Tribunal de 
Contas da União, passe a exigir comprovação de capacidade técnica mediante atestados de prévia 
experiência apenas com relação às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, as quais 
devem ser determinadas pela Administração por meio de fundamentação técnica e circunstanciada. 
Processo nº 660782/20 - Acórdão nº 1053/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

 

1.1.35 Representação da Lei nº 8.666/93. Contratação de empresa especializada para a 
realização de serviços de coleta, transporte e entrega nas cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis. Suspensão do contrato. Ausência de justificativa. Pareceres 
uniformes.  Procedência. Sem sanção. Segundo relatado, o expediente foi instaurado para 

verificar a suspensão, pelo Município, da execução do Contrato n.° 164/2018 firmado com a empresa, 
ora representante, com vistas à "realização de serviços de coleta, transporte e entrega nas cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis no Município, de resíduos sólidos recicláveis". A suspensão do 
ajuste decorreu da paralisação das atividades das cooperativas, sob a justificativa de que não haveria 
local para onde o lixo passível de reciclagem deveria ser destinado. No entanto, como bem destacado 
pela unidade técnica, "A conduta adotada pela administração pública, embora com a louvável intenção 
de evitar dano ao erário, como justifica na peça nº 64, afeta diretamente direito da parte Representante 
de prestar os serviços ajustados". Vale dizer, no presente caso, "não se trata de hipótese autorizadora 
de suspensão contratual por causa superveniente capaz de tornar desnecessária a prestação do serviço 
contratado, visto que o serviço de coleta de resíduos recicláveis é essencial e necessário.". Assim, 
conclui-se que a suspensão contratual foi exercida sem respaldo legal. Conforme já destacado nos 
autos, a forma menos gravosa de manter a normalidade da prestação dos serviços seria dar 
continuidade ao contrato pactuado e manter a coleta de resíduos sólidos recicláveis. Logo, se a avença 
foi comprometida por conduta de terceiro não integrante da relação contratual, não deveria o 
contratado, que está apto a cumprir o pacto, ser onerado. Pelo exposto, inexistindo justificativa legal 
para a suspensão do contrato pelo Município, resta procedente a Representação da Lei n.° 8.666/93, 
para, confirmando a medida cautelar deferida, assegurar o cumprimento, pela Administração 
municipal, do Contrato n.° 164/2018 firmado com a empresa representante. Contudo, deixa-se 
de  aplicar sanção aos representados, eis que, nos termos da instrução (peça 78), "as decisões tomadas 
no âmbito da gestão pública se deram no âmbito da interpretação de fato controverso, somado a 
situação extraordinária de pandemia, o que afasta o dolo de violação da lei. Também a decisão de 
suspensão do contrato não trouxe prejuízo direto ao erário público". Processo nº 
196490/20- Acórdão nº 767/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº95/21, 
disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 
 
 

1.1.36 Dispensa de Licitação. Contratação Emergencial. Prorrogação. Licitação não concluída. 
Renovação de Contrato. Embora a legislação vede a prorrogação de contratos fundados no art.24, 
IV, da Lei nº 8.666/1993, caso a situação emergencial persista ao final do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sem que tenha sido possível concluir uma licitação no período, não é dado ao gestor 
autorizar a prestação dos serviços sem a devida cobertura contratual, valendo-se posteriormente do 
termo de ajuste de contas. Deve, ao contrário, providenciar nova contratação emergencial. Processo 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356822.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356094.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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TCERJ nº 205.076-7/17, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

 

1.1.37 Licitação. Parcelamento do Objeto. Viabilidade. Erro Grosseiro. O gestor que não observa a 
premissa básica de verificação prévia acerca da viabilidade do parcelamento ou não do objeto assume 
o risco de formalizar procedimento licitatório, com ensejo a eventuais desvios, demonstrando, assim, 
conduta não balizada no atendimento ao interesse público. Fica, portanto, sujeito à apenação por este 
Tribunal, com base no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90, por ter cometido falha grave, 
caracterizando-se erro grosseiro, nos termos do art. 28, da Lei de Introdução à Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB). Processo TCERJ nº 220.683-4/20, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, 
disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

 

1.1.38 Edital de Licitação. Parcelamento do Objeto. Qualificação Técnica. Esta Corte tem 
entendimento consolidado de que o órgão ou entidade da Administração Pública, ao elaborar seu 
instrumento convocatório, pode exigir a comprovação de determinadas quantidades relativas às 
parcelas de maior relevância do objeto e de valor significativo, por meio dos atestados de capacidade 
técnico-operacional, desde que não seja superior a 50% da referida parcela do objeto, por não 
prestigiar o princípio da competitividade. Processo TCERJ nº 203.308-2/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 
 

1.1.39 Análise Preliminar dos Procedimentos. Edital de Concorrência. Concessão dos serviços 
públicos de engenharia. Operação, ampliação, manutenção e controle técnico do aterro 
sanitário. Perda do objeto.  O TCE/SC julgou a análise preliminar dos procedimentos de 
planejamento a respeito do lançamento de edital de concorrência para a concessão dos serviços 
públicos de engenharia para operação, ampliação, manutenção e controle técnico do Aterro Sanitário 
e da Estação de Tratamento de Efluentes, pertencente ao município de São João Batista e 
recomendou: a) o reconhecimento da perda de objeto em razão da revogação do edital de 
Concorrência Pública nº 001/2020 para concessão dos serviços de engenharia para operação, 
ampliação, manutenção e controle técnico do Aterro Sanitário e de sua Estação de Tratamento de 
Efluentes, lançado pelo município de São João Batista; b) ao Prefeito Municipal de São João Batista, 
para que em futuros certames para a concessão dos serviços de engenharia para operação, ampliação, 
manutenção e controle técnico do Aterro Sanitário, se reavalie e apresente os cálculos que definiram 
o uso de 120 horas de Trator de Esteiras na operação e manutenção do aterro sanitário, uma vez que 
este quantitativo não se apresenta razoável para o recebimento médio de 545,95 toneladas de resíduos 
por mês; c) a permissão da participação de empresa em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, 
em atenção ao Acórdão nº TCU-1.201/2020 do Plenário do TCU, uma vez que o edital de 
concorrência exige, para fins de qualificação económico-financeira, a “Certidão negativa de falência, 
concordata e/ou recuperação judicial ou certidão negativa de execução patrimonial”, o que impede a 
participação de empresas em recuperação judicial.   O Tribunal também recomendou: d) E que se 
abstenha de exigir a comprovação prévia no quadro permanente da licitante de 2 (dois) responsáveis 
técnicos, em atenção ao inc. I do §1º do art. 3º c/c inc. I do §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, uma 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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vez que o Edital ainda exige a comprovação de 2 (dois) responsáveis técnicos; e) a avaliação e 
justificação da escolha do tipo melhor técnica e menor preço, na proporção 50/50, conforme subitem 
18.4., uma vez que macula a obtenção da proposta mais vantajosa, em atenção ao art. 3º da Lei nº 
8.666/1993; f) a exclusão, adequação ou justificação dos quesitos de avaliação e julgamento da 
proposta técnica, conforme subitem 16.10., pois correspondem a padrões mínimos de desempenho 
operacional, em prejuízo à modicidade tarifária, em atenção ao §1º do art. 6º Lei nº 8.987/1995, 
cumulado com o inc. I do §1º, §2º, e o caput do art. 46 da Lei nº 8.666/1993. E ainda, o Tribunal 
recomendou: g) a exclusão, adequação ou justificação dos critérios de pontuação e julgamento das 
propostas técnicas, conforme subitens 16.12.1. e 16.12.2., considerando serem subjetivos, em atenção 
ao inc. VII do art. 40, §1º do art. 44, art. 45 e inc. I do §2º do art. 46 da Lei nº 8.666/1993; h) a 
correção da menção ao ano de 2014 da Lei (municipal) nº 2.705, visto que foi promulgada em 
8/10/2004, em desatenção ao art. 40 da Lei nº 8.666/1993; i) a abstenção de utilizar a expressão 
contraprestação mensal pública em diversos dispositivos do Edital, o que gera confusão com o 
instituto da Parceria Público-Privada (PPP) da Lei (federal) nº 11.079/04, que não se aplica ao caso, 
trazendo insegurança na modelagem estabelecida, em atenção ao inc. II do art. 2º da Lei (federal) nº 
8.987/1995; j) a correção da previsão de que a tarifa será revisada anualmente, conforme subitem 
26.2., uma vez tratar-se do instituto do reajuste, em atenção ao inc. VIII do art. 18 da Lei (federal) nº 
8.987/1995; l) prevenção do regramento quanto à aplicação do instituto do reajuste, em atenção ao 
inc. VIII do art. 18 da Lei (federal) nº 8.987/1995. E por fim, a determinação do arquivamento dos 
autos.   O Relator informou que a Unidade Gestora, por intermédio da Procuradoria-Geral do 
Município, encaminhou a manifestação informando a revogação do Edital de Concorrência Pública 
nº 001/2020. A revogação do ato convocatório restou comprovada por meio das publicações no 
Diário Oficial da União. Dessa forma, comprovada a revogação do processo licitatório em apreço, 
com fundamento no art. 224 do Regimento Interno, o Relator acompanhou o posicionamento 
exarado do Relatório de Instrução e no Parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de 
reconhecer a perda do objeto, determinar a expedição de recomendações à Unidade Gestora e o 
arquivamento do processo. @LCC-20/00332719, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 84, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 
 
 

1.1.40 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993 e no 
art. 64 da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), não alcança documento 
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, 
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco 
ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Representação formulada ao 
TCU noticiou possível irregularidade no Pregão Eletrônico SRP 11/2020, promovido pela Diretoria 
de Abastecimento da Marinha (DAbM), cujo objeto era a “contratação de serviços técnicos especializados de 
desenvolvimento/manutenção de sistemas e soluções de tecnologia da informação”. O representante alegou que o 
pregoeiro concedera aos licitantes, irregularmente, nova oportunidade de envio da documentação de 
habilitação, após a abertura da sessão pública, o que teria beneficiado um único licitante, ao final 
declarado vencedor do certame, afrontando assim o disposto no Decreto 10.024/2019 e no próprio 
edital de licitação. Em seu voto, preliminarmente, o relator esclareceu que, embora a regra atual seja a 
apresentação da documentação de habilitação até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, podendo o licitante, nos termos do art. 26, caput, do Decreto 10.024/2019, retirá-la ou 
substituí-la até então, o art. 47 do mesmo normativo abre a possibilidade, tanto na fase de julgamento 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000332719
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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das propostas quanto na de habilitação, de o pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível aos licitantes. Ao retomar o caso concreto, o relator historiou que, “em 
30/4/2020, às 11:58:36, o pregoeiro encerrou a fase de lances e anunciou o início do julgamento das propostas. Às 
14:03:22 do mesmo dia, suspendeu a sessão para análise da documentação, já informando a reabertura no dia 
5/5/2020. Nesse dia, às 9:55:25, reabriu a sessão e, em seguida, iniciou o chat para uma nova oportunidade para 
envio da documentação, no prazo de 30 minutos”, informando que seriam convocadas todas as empresas. 
Quatro empresas enviaram documentos, uma delas, que foi posteriormente declarada vencedora, 
dentro do prazo estabelecido, e “as demais com atrasos de até 51 minutos. Às 14:05:14 do mesmo dia, o pregoeiro 
suspendeu a sessão para análise da nova documentação de habilitação anexada, marcando a reabertura para o dia 
seguinte”. Em relação à atuação do pregoeiro no episódio, o relator ressaltou que ele não fundamentou 
seu ato, contrariando assim o art. 8º, inciso XII, alínea “h”, e o art. 47, parágrafo único, do Decreto 
10.024/2019, bem como o edital de licitação. Ademais, a ausência de fundamentação teria 
impossibilitado aos licitantes a análise das razões do ato, haja vista que o pregoeiro não declinou quais 
seriam os erros e falhas passíveis de saneamento, dentro da margem de correção possibilitada pelos 
normativos incidentes. E concluiu então o relator pela procedência das alegações do representante no 
que concerne à irregularidade do aludido ato. Na sequência, discorreu sobre a abrangência do 
procedimento de saneamento de “erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica”, previsto no art. 47 do Decreto 10.024/2019. Para tanto, assinalou que o art. 26, § 
9º, do mesmo normativo estabelece que “os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor 
classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38”, bem como 
que o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, aplicado subsidiariamente à modalidade de pregão, dispõe que 
“é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta”. Dito isso, o relator ponderou que a interpretação literal do termo 
“[documentos] já apresentados” do art. 26, § 9º, do Decreto 10.024/2019 e da vedação à inclusão de 
documento “que deveria constar originariamente da proposta”, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, 
poderia levar à prática de atos dissociados do interesse público, em que “o procedimento licitatório (meio) 
prevalece e ganha maior importância que o resultado almejado, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para 
a Administração (fim)”. Em alinhamento com esse entendimento, asseverou que a vedação à inclusão 
de documento “que deveria constar originariamente da proposta”, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, 
“deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação”. Destarte, caso o 
documento ausente “se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue 
juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e 
avaliado pelo pregoeiro”. O relator transcreveu ainda o disposto no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei 
de Licitações) e afirmou que esse dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, 
prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, porém “deixa salvaguardada a possibilidade de diligência para a 
complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha 
com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação 
ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame”. Assim sendo, arrematou 
que não haveria vedação ao envio de documento que não alterasse ou modificasse aquele 
anteriormente encaminhado. Considerando a informação nos autos de que o certame teria sido 
revogado, o relator apresentou proposta, acolhida pelo demais ministros, no sentido de cientificar o 
órgão acerca da irregularidade perpetrada pelo pregoeiro, bem como “deixar assente que o pregoeiro, durante 
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as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos 
licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea ‘h’; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a 
vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de 
Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante 
quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por 
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. Acórdão 1211/2021 Plenário, 
Informativo de Jurisprudência do TCU nº 415, disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=23314786&codVer
sao=1 
 
 

1.1.41 Contrato administrativo. Obras e Serviços de Engenharia. Superfaturamento. Referência. 
Fornecedor. Nota fiscal. Para apuração de superfaturamento em contratos de obras públicas, 
admite-se a utilização de valores obtidos em notas fiscais de fornecedores das contratadas como 
parâmetro de mercado (acrescidos do BDI), quando não existirem preços registrados nos sistemas 
referenciais. Acórdão nº 1361/21, Boletim de Jurisprudência do TCU, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

1.1.42 Contrato administrativo. Superfaturamento. Metodologia. Preço global. Preço unitário. Sobre 
preço. Compensação. Não é possível imputar débito com base em sobrepreço de itens isolados da 
planilha contratual. A aferição quanto à adequabilidade do preço contratado deve perpassar por uma 
avaliação mais abrangente da avença, permitindo-se, em geral, compensações de itens com sobrepreço 
e itens com subpreço. Ao final, se os preços globais contratados estiverem aderentes às práticas de 
mercado, deve-se sopesar se as distorções pontuais identificadas representam risco para a 
Administração (potencial jogo de planilha, por exemplo), e se adotar medidas para mitigá-las. Acórdão 
nº 1377/21, Boletim de Jurisprudência do TCU, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Gratificação por função de confiança. Ausência de parâmetros de valor e 
pressupostos em lei. Inaplicabilidade no caso concreto. Critérios para concessão. 1. A 
concessão de gratificação por função de confiança, de até 100% incidente sobre o vencimento básico, 
sem o estabelecimento preciso de parâmetros para fixação do valor a ser concedido e de pressupostos 
claros do direito ao servidor, com ampla margem de discricionariedade ao gestor, afronta o § 1º do 
art. 39 da Constituição Federal, padecendo de inconstitucionalidade a lei concessiva, com possibilidade 
de declaração de sua inaplicabilidade no caso concreto pelo Tribunal de Contas e aplicação de multa 
por configuração de erro grosseiro. 2. A gratificação por função deve ser concedida mediante avaliação 
de desempenho individual e/ou institucional, com escolha de metodologia, procedimentos 
relacionados ao cumprimento de metas e critérios pontuais verificados periodicamente pela 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=23314786&codVersao=1
https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=23314786&codVersao=1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Administração por meio de avaliações. Processo nº 16.438-0/2019, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 72, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

1.2.2 Pessoal. Segregação de Funções. Funções de presidente de Comissão de Licitação e Gerente 
de Almoxarifado. O acúmulo das funções de presidente de comissão permanente de licitação e de 
cargo comissionado de gerente de almoxarifado mitiga o princípio da segregação de funções, 
comprometendo o planejamento da estrutura administrativa e resultando em conflito de interesses, 
uma vez que quem compra não deve receber ou armazenar, muito menos controlar o estoque dos 
materiais existentes no setor de almoxarifado. Processo nº 16.438-0/2019, Boletim de Jurisprudência 
do TCEMT nº 72, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

1.2.3 Pessoal. Quintos. Alteração. Função de Confiança. Cargo em Comissão. Base de Cálculo. A 
posterior alteração da função exercida pelo servidor não implica a modificação do valor da função já 
incorporada como quintos. Os quintos são calculados sobre a remuneração da função comissionada 
efetivamente exercida ao tempo da incorporação. Acórdão nº 7952/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 356, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.4 Pessoal. Pensão Civil. Genitor. Dependência econômica. A não comprovação da dependência 
econômica de um dos genitores em relação ao servidor falecido impede a caracterização da 
dependência econômica do outro, se casados, mesmo que este não possua renda, afastando a 
possibilidade de concessão de pensão civil a qualquer dos genitores (art. 217, inciso V, da Lei 
8.112/1990), pois um cônjuge não pode ser dependente econômico do outro e do filho ao mesmo 
tempo. Acórdão nº 7611/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 356, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.5 Pessoal. Recondução. Exoneração de Pessoal. Prazo. Estágio Probatório. Magistrado 
Ministério Público. Consulta. O prazo para a recondução voluntária de magistrados de primeiro 
grau ou membros do Ministério Público ao cargo efetivo de origem é o do estágio probatório dos 
cargos efetivos federais, atualmente de três anos (art. 29, inciso I, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 
1158/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 357, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal 
TCU 

 

1.2.6 Admissão de Pessoal. Teste seletivo regulado pelo Edital nº 1/2019. Município. Acumulação 
indevida de cargos. Negativa de registro. Registro das demais admissões. Admissão de pessoal. 
Teste seletivo regulado pelo Edital nº 1/2019. Município. Acumulação indevida de cargos. Negativa 
de registro. Registro das demais admissões. Conforme constatado na instrução do processo, é irregular 
o acúmulo de cargo e função pública, uma vez que tal acumulação (cargo de auxiliar de serviços gerais 
e função temporária de professor) não foi excepcionada pelo art. 37, XVI e XVII, da Constituição 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Federal. Cumpre ressaltar que, para efeito da acumulação permitida pela Constituição, cargo técnico 
ou científico é aquele cujas funções exigem conhecimentos profissionais especializados para o seu 
desempenho. Assim, não se afigura como cargo técnico ou científico aquele cujas funções são de 
natureza simples e repetitiva, como é o caso do cargo de auxiliar de serviços gerais. Ademais, conforme 
jurisprudência do STJ, "Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade 
investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando 
ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama 
conhecimento específico de uma área do saber" (RMS 7.550/PB, 6a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente 
Cernicchiaro, DJ 2/3/1998). Pelo exposto, deve ser negado o registro à admissão da senhora. Processo 
nº 687605/19 - Acórdão nº 647/21 - Segunda Câmara,  Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 
94/2021, disponível em:  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.2.7 Denúncia. Questões relacionadas à educação. Irregularidade na distribuição de turmas. 
Acúmulo irregular de remunerações. Ausência de reajuste legal. Acúmulo irregular de 
remunerações. Ausência de reajuste legal. Acúmulo de cargo político com direção escolar. 
Criação de função sem respaldo legal. Utilização de recursos do FUNDEB-60 para 
pagamento dos profissionais. Procedência parcial. Recomendação. Determinações. Multas.  
Adiantaram estar ocorrendo irregularidades na distribuição das turmas e acumulação tríplice de cargos 
e asseguraram que em alguns casos nomes serão mencionados e que em outros não pela dificuldade 
no acesso a documentos. No que diz respeito à distribuição de turmas, afirmaram que os critérios 
utilizados não seguem o que determina o Estatuto dos Professores, já que na distribuição das turmas 
padrão os professores com maior tempo efetivo de exercício na unidade escolar não estão tendo 
prioridade. Aduziu haver casos em que há tríplice acumulação, posto que aposentadas ou pensionistas 
e que estão no exercício de um cargo de professor acabam assumindo outro cargo de professor 
(segundo período). Dessa forma, propõe-se procedência parcial da presente denúncia com a: I - 
Emissão de recomendação ao Município que deixe de designar agentes para a função de Vice-Diretor 
Escolar caso a função seja gratificada e não esteja prevista em lei em sentido estrito. II - Emissão de 
determinações ao Município: a) que em futuras distribuições de turmas, observe a vedação da tripla 
remuneração (aposentadoria + cargo + turmas ordinárias ou extraordinárias) e reveja os atos de 
distribuições atuais, para sanar eventuais irregularidades, concedendo-se o prazo de 90 (noventa) dias 
para tanto; b) passe a observar o teor da Lei Municipal nº 2.378/20, respeitando o reajuste concedido 
ao piso salarial dos professores municipais ou demonstre algum fato impeditivo para seu atendimento; 
III - Aplicação de duas multas do art. 87, IV, g, da Lei Orgânica ao senhor, por ofensa à Lei Municipal 
nº 2.378/2020 e ao Princípio da Legalidade, e por ofensa ao art. 45, caput e § 2º, da Lei Municipal nº 
1.815/2010, bem como ao fato incontroverso da Secretária de Educação que cumulava sua função 
com a direção de seis estabelecimentos de ensino.  Processo nº 174462/20 Acórdão nº 480/21 - 
Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94/21, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.2.8 Fixação de subsídio por parlamentares estaduais por Decreto Legislativo Estadual – 
vinculação com parlamentares federais. O subsídio dos deputados estaduais deve ser fixado por 
lei em sentido formal (CF, art. 27, § 2º, redação da EC 19/1998) (1). Porquanto submetido ao princípio 

file:///C:/Users/ilana/Downloads/Acórdão%20nº%20647/21%20-%20Segunda%20Câmara,%20%20Boletim%20de%20Jurisprudência%20do%20TCEPR%20nº%2094/2021,%20disponível%20em:%20 
file:///C:/Users/ilana/Downloads/Acórdão%20nº%20647/21%20-%20Segunda%20Câmara,%20%20Boletim%20de%20Jurisprudência%20do%20TCEPR%20nº%2094/2021,%20disponível%20em:%20 
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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/3/pdf/00355106.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/3/pdf/00355106.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 44 de 138 

da reserva de lei, é inconstitucional a utilização de Decreto Legislativo estadual para a fixação de 
subsídio de deputados estaduais. A vinculação do valor do subsídio dos deputados estaduais 
ao quantum estipulado pela União aos deputados federais é incompatível com o princípio federativo e 
com a autonomia dos entes federados (CF, art. 18, caput) (2). A vinculação entre o subsídio dos 
deputados estaduais e dos deputados federais acarreta o esvaziamento da autonomia administrativa e 
financeira dos estados-membros, pois destitui os entes subnacionais da prerrogativa de estipular o 
valor da remuneração de seus agentes políticos, impondo-lhes a observância do quantum definido pela 
União. É vedada a vinculação ou a equiparação remuneratória em relação aos agentes políticos ou 
servidores públicos em geral. O art. 37, XIII, da CF (3) veda a equiparação e a vinculação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Com base nesse 
entendimento, o Plenário julgou procedente pedido formulado na ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 54/2019 da Assembleia Legislativa do estado de Mato 
Grosso, invalidando, ainda, por arrastamento, os Decretos Legislativos 40/2014, 13/2006, e 1º/2003, 
e a Lei estadual 9.485/2010, inclusive o parágrafo único do art. 1º, incluído pela Lei estadual 
9.801/2012.  ADI 6437/MT, Informativo do STF nº 1019/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3
o 

 

1.2.9 Limite remuneratório único para servidores estaduais. É incompatível com a Constituição 
Federal (CF) Emenda à Constituição estadual que institui, como limite remuneratório único dos 
servidores públicos estaduais, o valor do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 
De acordo com o modelo constitucional vigente, os estados-membros devem observar o sistema dos 
subtetos aplicáveis no âmbito de cada um dos Poderes (CF, art. 37, XI, na redação dada pela EC 
41/2003) (1) ou optar por instituir um limite remuneratório único para os servidores estaduais. Ao 
optar por instituir um limite único, os estados-membros devem adotar como parâmetro remuneratório 
máximo o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, que está limitado 
a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF (CF, art. 37, § 12, incluído pela EC 47/2005) (2) 
(3). Com base nesse entendimento, o Plenário declarou a inconstitucionalidade do art. 20-A da 
Constituição do estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda à Constituição estadual 109/2006 
(4). ADI 6746/RO, Informativo do STF nº 1019/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3
o 

 

1.2.10 Inconstitucionalidade da ascensão funcional e possibilidade de promoção por conclusão de 
curso de nível superior.  É inconstitucional a interpretação de disposições legais que viabilizem a 
promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público para cargo de 
nível médio. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão 
funcional, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal (CF) (1). Com base nesse entendimento, o 
Plenário, por maioria, julgou procedente em parte o pedido para conferir interpretação conforme à 
Constituição ao caput e ao § 2º do art. 27, ao art. 30, ao inc. I do art. 32 e ao § 1º do art. 61, todos da 
Lei Complementar 107/2008 do estado de Pernambuco, para reconhecer a inconstitucionalidade de 
interpretação desses dispositivos legais que vise possibilitar a promoção, para o cargo de auditor fiscal 
do tesouro estadual, classe II, aos servidores públicos que ingressaram por concurso nos cargos de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3o


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 45 de 138 

nível médio existentes antes da vigência da Lei 11.562/1998, modulando os efeitos dessa decisão para 
preservar as promoções concedidas e os atos administrativos praticados até a publicação do presente 
acórdão. Vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio apenas no tocante à projeção dos efeitos da 
decisão. ADI 6355/PE, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1019/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3
o 

 

1.2.11 Teto de remuneração de empresas públicas e sociedade de economia mista. “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 suas dívidas, 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. 2°, 60, § 
4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF).” É inconstitucional o 
bloqueio ou sequestro de verba pública, por decisões judiciais, de empresa estatal prestadora de serviço 
público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. A jurisprudência da Corte tem 
reconhecido a inconstitucionalidade de bloqueios e sequestros de verbas públicas de estatais por 
decisões judiciais por estender o regime constitucional de precatórios às estatais prestadoras de serviço 
público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. ADPF 616/BA, Informativo 
de Jurisprudência do STF nº 1018, disponível em:  
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1018.htm#Teto 

 

1.2.12 Promoção pessoal e divulgação dos atos estatais. Está em desconformidade com a Constituição 
Federal (CF) a delegação a cada Poder para definir, por norma interna, as hipóteses pelas quais a 
divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não constituirá promoção pessoal. O agente 
público não pode se valer do cargo que exerce ou dos recursos públicos que gere para a autopromoção 
política, sob pena de incorrer em desvio de finalidade e contrariar os princípios da impessoalidade e 
da probidade. O princípio estabelecido pelo § 1º do art. 37 da CF (1), sobre a finalidade legitimadora 
e os pressupostos da publicidade dos atos e das campanhas de órgãos públicos, não admite 
flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. O § 5º do art. 22 da Lei Orgânica do 
Distrito Federal (LODF) (2) — no qual se atribui a cada Poder a edição dos critérios pelos quais a 
divulgação de ato, programa, obra ou serviço públicos não será considerada promoção pessoal — 
abriu espaço indevido de regulamentação não previsto na CF, tornando deficiente a proteção contra 
eventuais desvios de finalidade. Não cabe a órgão ou Poder fixar critérios, pressupostos ou requisitos 
para a incidência de norma autoaplicável da Constituição. A divulgação de atos e iniciativas de 
parlamentares é considerada legítima quando efetuada — com a finalidade exclusiva de informar ou 
educar — nos ambientes de divulgação do mandatário ou do partido político, não se havendo de 
confundi-la com a publicidade do órgão público ou entidade. A divulgação feita pelo parlamentar de 
seus atos e iniciativas pode não constituir promoção pessoal indevida por não se confundir com a 
publicidade estatal prevista no § 1º do art. 37 da CF. Mas, para que não incorra em publicidade pessoal 
constitucionalmente vedada, há que se limitar ao que seja descrição informativa de sua conduta e com 
limites em sua atuação. Ademais, a propaganda relacionada especificamente à prestação de contas pelo 
parlamentar ao cidadão não constitui situação vedada pela Constituição, desde que realizada nos 
espaços próprios do mandatário ou do partido político e seja assumida com os seus recursos, não 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Fixa%C3%A7%C3%A3o
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devendo ser confundida com a publicidade do órgão público ou entidade. Com base nesse 
entendimento, o Plenário julgou procedente o pedido formulado em ação direta de 
constitucionalidade para: a) declarar a inconstitucionalidade do § 5º do art. 22 da LODF; e b) atribuir 
interpretação conforme à Constituição ao § 6º do art. 22 da LODF (3). ADI 6522/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7
%C3%A3o 

 

1.2.13 Pessoal. Transposição de regime jurídico. Enquadramento. Cargo em comissão. Cargo 
efetivo. Emprego público. Os empregos criados em decorrência da autorização contida no art. 2º e 
parágrafos do Decreto 77.242/1976, antes da Constituição de 1998, ao abrigo da CLT, podem ser 
transformados em cargos efetivos, consoante permissivo do art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990. Acórdão 
nº 1208/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.14 Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Contagem de tempo de serviço. Marco temporal. 
Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. É permitida a contagem ponderada de tempo de 
serviço prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres no serviço público em período 
posterior ao advento da Lei 8.112/1990. Até a edição da EC 103/2019, devem ser aplicadas as normas 
do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, 
enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a edição da EC 103/2019, 
o direito à conversão em tempo comum do tempo prestado sob condições especiais pelos servidores 
obedecerá a legislação complementar (art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal). Acórdão nº 8316/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.15 Pessoal. Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Plano econômico. 
Incorporação. Parcelas decorrentes de planos econômicos, ainda que concedidas por meio de decisão 
judicial com trânsito em julgado, a partir do momento em que podem ser compensadas por reajustes 
ou reestruturações de carreiras supervenientes, devem ser necessariamente absorvidas. Nesses casos, 
não há afronta ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio da 
irredutibilidade salarial, já que, em razão das alterações na situação fática e jurídica que deu causa ao 
pedido judicial, tais parcelas foram devidamente compensadas, devido a sua natureza jurídica de 
antecipação salarial. Acórdão nº 8318/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.16 Impossibilidade de cessão de estagiários contratados por Câmara Municipal ao Tribunal de 
Justiça do Estado. Trata-se de consulta formulada por presidente de Poder Legislativo Municipal, 
por meio da qual questiona se as Câmaras Municipais podem, mediante autorização legal, contratar 
estagiários para cessão ao Tribunal de Justiça do Estado. Admitida a Consulta, o relator, conselheiro 
Mauri Torres, com fulcro nas informações da Unidade Técnica, salientou que a Lei 11.788/2008 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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dispõe, em seu art. 1°, que o estágio é um ato educativo visando à preparação para o trabalho 
produtivo do educando, não podendo ser confundido como contratação de pessoal para compor o 
quadro funcional permanente ou temporário dos órgãos ou de entidades concedentes. Asseverou, 
ademais, que, de acordo com o art. 3° da Lei 11.788/2008, o estágio não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza com a concedente. Sendo assim, tem-se que estagiário não é um servidor público 
titular de cargo efetivo para que haja a possibilidade de cessão destes por parte de Câmara Municipal. 
Destacou, ainda, que o inciso II do art. 37, da Constituição estabelece que os cargos públicos são 
providos por concurso público, tendo esta Corte de Contas já se manifestado desfavoravelmente à 
cessão de servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado para outro órgão ou entidade 
pública, conforme parecer exarado em resposta à Consulta 862304, de relatoria do conselheiro 
Wanderley Ávila. A relatoria asseverou, também, que a função jurisdicional se distingue da função 
legislativa, de modo que não fica claro qual interesse comum entre a Câmara Municipal e Tribunal de 
Justiça do Estado, sendo incompatível com a Lei 11.788/2008 a disponibilização de estagiários 
contratados pelas Câmaras a outros órgãos públicos. Citou, nesse diapasão, o teor do Parecer COG 
96/2011, Processo 1100052280, prejulgado n. 2114 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, in verbis: 
1. No âmbito da Administração Pública, a contratação de estagiários reger-se-á pelas normas da Lei n. 
11.788/2008, podendo os entes federados complementar a matéria através de lei local. A formalização 
do estágio deve ser efetivada mediante celebração de convênio entre a instituição de ensino e a parte 
concedente, bem como por intermédio de Termo de Compromisso, firmado entre esta e o estudante, 
com a interveniência obrigatória da instituição de ensino, sem a caracterização de qualquer vínculo 
empregatício; 2. Nos termos da Lei n. 11.788/2008, a proporcionalidade determinada para a 
contratação de estagiários deverá incidir sobre a totalidade dos cargos efetivos e comissionados 
preenchidos por nomeação, não atingindo estudantes de nível superior e de nível médio 
profissionalizante; 3. A disponibilização de estagiários contratados pela Câmara Municipal para outros 
órgãos públicos é incompatível com a Lei n. 11.788/2008. Por fim, o relator colacionou trecho do 
parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Município de Goiás, nos autos da Consulta 00014/2019, 
no sentido da impossibilidade de cessão de estagiários contratados pela Câmara Municipal ao Tribunal 
de Justiça do Estado, haja vista a ausência por parte dos estagiários de vinculo jurídico-administrativo, 
notadamente público, já que a relação de estágio é de natureza contratual administrativa, regida por 
celebração de Termo de Compromisso, conforme prevê o art. 9º, inciso I da Lei 11.788/2008 (Lei do 
Estágio). Diante dessas considerações, o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do relator, 
restando fixado prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: Não é possível a 
cessão de estagiários contratados pela Câmara Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado, tendo em 
vista que estagiário não é servidor público titular de cargo efetivo, além disso, a cessão se mostra 
incompatível com a Lei 11.788/2008, porquanto, pode prejudicar o cumprimento das obrigações 
recíprocas fixadas na lei para as partes envolvidas no contrato de estágio, que é ato educativo 
supervisionado. De outra forma, a cessão de estagiários por meio de instrumento de convênio não é 
possível, tendo em vista que não se vislumbra o interesse comum em ambos os órgãos, que é um 
requisito necessário na celebração de convênio, uma vez que a função da Câmara é legislativa e a do 
Tribunal de Justiça é jurisdicional. Processo 1084592, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 
230, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm#art1
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1.2.17 Possibilidade de concessão de Revisão Geral Anual durante o período de vigência da LC nº 
173/20. Impossibilidade de majoração de vencimentos e realização da Reforma 
Administrativa. O TCMGO respondeu Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Itaberaí, questionando se o Poder Legislativo pode: (a) durante o período de vigência da LC nº 
173/20, por meio de lei própria, conceder a Revisão Geral Anual prevista no inciso X do art. 37 da 
CF/88 para todos servidores e agentes políticos; (b) alterar os vencimentos que se encontram 
defasados e criar cargos essenciais para o seu funcionamento sem que isso implique aumento de 
despesa ao Poder Legislativo?; e (c) promover Reforma Administrativa, com a criação de cargos e 
alteração de vantagens para maior, desde que não ultrapasse o limite de 70%, a que se refere § 1º, do 
art. 29-A, da CF/88, no período de vigência da LC nº 173/20. Em resposta ao item (a), o Relator 
afirmou que tal revisão está garantida pelo inciso X do art. 37 da CF/88, e não foi vedada pela LC nº 
173/20, desde que se observe, contudo, a condição trazida pelo inciso VIII do seu art. 8º com relação 
ao índice a ser aplicado na revisão, e que tenha previsão na dotação da Lei Orçamentária Anual e 
autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme entendimento do STF no Recurso 
Extraordinário nº 90535711. No que tange ao item (b), entendeu pela impossibilidade da demanda. 
Salientou que a majoração de vencimentos (alterar vencimentos que se encontram defasados), a 
qualquer título, é proibida até 31/12/21, de acordo com o inciso I do art. 8º da LC nº 173/20, exceto 
quando derivada de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade pública. Pontuou que a criação de cargos só é possível se não implicar em aumento de 
despesa, conforme dispõe o inciso II do referido artigo. Em relação ao questionamento (c), respondeu 
não ser possível promover reforma administrativa com criação de cargos que implique aumento de 
despesa e com alteração de vantagens para maior, ainda que não ultrapasse o limite de 70% a que se 
refere o § 1º do art. 29-A da CF/88 até 31 de dezembro de 2021, pois tais condutas estão 
expressamente vedadas pelos incisos II e VI do art. 8º da LC nº 173/20. Citou diversas Consultas 
respondidas pelo TCMGO e a Recomendação Conjunta nº 09 elaborada pelo TCEPE/MPCO. Por 
fim, alertou os Responsáveis que observem os regramentos contidos na referida Lei Complementar, 
editada em razão da pandemia causada pelo Coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, atinentes às 
vedações de aumento das despesas com pessoal, e que não ultrapasse o limite de 70%, a que se refere 
o § 1º do art. 29-A da CF/88. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acordão-Consulta 
nº 00002/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 33, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
33.pdf 

 

1.2.18 Pessoal. Servidor Público. Cargo em Comissão. Exoneração. Vantagem Pecuniária. Verba 
rescisória. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de Aracruz, suscitando os seguintes 
questionamentos a esta Corte de Contas: “a) (...) é possível os Municípios concederem vantagem 
pecuniária a servidores comissionados quando da demissão, proporcional ao tempo de serviço? b) Em 
sendo positiva a resposta, há necessidade de que referida vantagem seja concedida por Lei Municipal 
devidamente aprovada pela Câmara Municipal”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, nos termos 

do voto do relator, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos:  1.2.1. É 
possível pagar as vantagens pecuniárias a que o servidor comissionado faz jus, mas ainda não recebeu, 
inclusive em proporção ao tempo de serviço, por ocasião de seu desligamento dos quadros funcionais. 

 1.2.2. Não é possível criar ou conceder uma vantagem pecuniária para beneficiar o servidor 
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comissionado, instituída a título de indenização, devido a seu desligamento dos quadros funcionais. 
Parecer em Consulta TC nº 006/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível 
em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-112.pdf 

 

1.2.19 Pessoal. Servidor Público. Procuradoria Geral. Câmara Municipal. Remuneração. 
Equiparação. Parecer em Consulta TC nº 011/2021, sobre a equiparação de remuneração entre 
integrantes da Procuradoria Geral do Município e da Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores 
prevista no art. 122-A da Constituição Estadual. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito 
municipal de Mimoso do Sul, versando sobre a aplicação do art. 122-A, §4º14 , da Constituição 
Estadual, incluído pela Emenda Constitucional nº 112/2018, que dispõe sobre a igualdade de 
remuneração entre as Procuradorias Gerais dos Municípios e das Câmaras municipais, tendo suscitado 
os seguintes questionamentos: “3.1) A Constituição Estadual através do art. 122-A, §4º c/c EC 
112/2018 é norma auto aplicável, ou seja, estendendo obrigatoriamente ao Procurador Geral do 
Município e ao Procurador Geral da Câmara? 3.2) Para haver equiparação e se possível a equiparação 
tem que se submeter a Lei Municipal ou a Lei Estadual já sobrepuja a Lei Municipal? 3.3.) Se os valores 
forem distintos e em caso de omissão dos Poderes Executivos e do Poder Legislativo na aplicação da 
norma, citando ad exemplo, a omissão em legislar, como ficam os direitos de ambos os Procuradores? 
3.4) Por derradeiro, a mens legis quis dizer que é imperativo o salário de ambos ou mera liberalidade”? 
O Plenário do TCEES, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu da consulta e, no 

mérito, a respondeu nos seguintes termos:  1.1.1. O disposto no § 4º do art. 122-A da Constituição 
Estadual caracteriza-se como norma de eficácia limitada de sorte que a sua aplicabilidade plena, a teor 
do preconizado nos incisos X do artigo 37, da Constituição Federal de 1988 e XVI do artigo 32, da 
Constituição Estadual, depende da edição de lei formal municipal de iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo Municipal ou da Câmara de Vereadores, para fixar, respectivamente, a remuneração dos 
integrantes da Procuradoria Geral do Município ou da Procuradoria Geral da Câmara de maneira 
equiparada, dando efeito concreto à igualdade de vencimentos ou de subsídios entre as duas carreiras, 

preconizada no aludido dispositivo da Constituição Estadual;  1.1.2. A lei estadual não pode ser 
utilizada para proporcionar a equiparação de que trata o § 4º do art. 122-A, da Constituição Estadual, 
uma vez que o dispositivo se refere à remuneração de integrantes de órgãos municipais (Procuradoria 
Geral do Município e Procuradoria Geral da Câmara), sendo portanto, assunto de interesse local, no 
que se exige, consequentemente, a edição de leis municipais em conformidade com os artigos 18, 
caput e art. 30, I, da CF/88, não podendo a ausência das normas municipais serem supridas pela 

legislação estadual;  1.1.3. Em caso de omissão legislativa a Constituição Estadual, em seu art. 112, 
incisos V, VI c/c § 3º, contempla a possibilidade de seccional regional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, sindicato ou entidade de classe de âmbito local ajuizarem ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão. A impetração de eventual mandado de injunção ou postulação de ação ordinária, pelo 
interessado, visando a concretização da equiparação remuneratória, restará possivelmente 
obstaculizada em virtude da aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, 
segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos 

de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”;  1.1.4. Inexistindo decisão, proferida em 
sede de controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concentrado, que suspenda a vigência ou 
exequibilidade do disposto no §4º do art. 122-A da Constituição Estadual, ou o declare 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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inconstitucional, a norma segue revestida de pleno vigor e caráter cogente. Parecer em Consulta TC 
nº 011/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
112.pdf 

 

1.2.20  Tomada de Contas Extraordinária. Câmara Municipal. Remuneração de servidores fixadas 
por meio de Resolução. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. Ofensa aos artigos 37, 
inciso X, 51, inciso IV, e 52, inciso XIII, da Constituição Federal. Irregularidade das contas 
com aplicação de multa e expedição de determinação. A Unidade Técnica afirmou que 
resoluções e decretos legislativos, a despeito de serem normas jurídicas, não são lei em sentido estrito 
e que a remuneração de servidores públicos é matéria sujeita ao princípio da reserva legal, "porque, 
conforme a Constituição Federal, o dinheiro do contribuinte que é transferido para o bolso dos 
servidores não é assunto interna corporis das Casas Legislativas". Salientou que as resoluções de que 
trata o art. 59, inciso VII, da CF21 restringem-se às matérias dos seus artigos 68, §§ 2º e 3º, e 155, § 
2º, incisos IV e V, alíneas "a" e "b"22, nas quais há interferência, prévia ou posterior, do Executivo. 
Explanou que a Carta Magna, ao definir as espécies normativas que se submetem ao processo 
legislativo (art. 59), não está dizendo que são todas elas espécies de lei, mas sim que, do processo 
legislativo, podem resultar todos os tipos de norma ali estabelecidos. Consignou que, "do mesmo 
modo, Resoluções - ou qualquer outro nome que se queira dar a atos que não observam o devido 
processo legislativo a que estão submetidas leis em sentido estrito, não são leis em sentido estrito". 
Nesse norte, destacou-se que o processo legislativo de lei exige, fundamental e notadamente, a 
participação do Poder Executivo, com fulcro no princípio da separação dos poderes, supedâneo do 
sistema de pesos e contrapesos. A matéria de remuneração de servidores, a Constituição Federal não 
dá qualquer indicativo de que a edição de lei possa ser dispensada por ato exclusivo do Legislativo, 
sem participação do Executivo, reforçando, ao contrário, que a lei, nesses casos, é condição de 
constitucionalidade de sua disciplina, e que o fato de o Legislativo ter como função típica a elaboração 
de lei não significa que todos os seus atos normativos sejam leis em sentido estrito. Concluiu, destarte, 
pela procedência da tomada, no que foi acompanhada pelo órgão ministerial. Corroborando a 
instrução processual, sobreleva notar que, apesar de as matérias descritas nos artigos 51 e 52 da Lei 
Maior serem de competência exclusiva das Casas Legislativas - e, portanto, passíveis de definição 
mediante resolução -, os próprios dispositivos, na redação que lhes conferiu a EC nº 19/1998, 
excetuam a fixação da remuneração dos servidores, quando lhes atribui a competência para a iniciativa 
de lei, e não para dispor sobre o tema. Destarte, em se tratando de assunto para o qual a Constituição 
expressamente determinou a sua veiculação mediante lei, a apreciação do projeto pelo Chefe do Poder 
Executivo é etapa que não pode ser desprezada. É exatamente a hipótese dos autos, visto que, a partir 
da reforma implementada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, restou estabelecido o princípio da 
reserva de lei para as questões remuneratórias do funcionalismo público, exigindo-se, para tanto, a 
edição de lei formal e específica, por intermédio do processo legislativo correspondente. Por tais 
motivos, diante da violação ao disposto nos artigos 37, inciso X, 51, inciso IV, e 52, inciso XIII, da 
Constituição Federal39, entendo que as contas devem ser julgadas irregulares, sob a responsabilidade 
do presidente da Câmara Municipal no período, a quem deve ser aplicada a multa administrativa 
prevista no art. 87, inciso IV, alínea "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/200540. Ademais, 
considerando que a natureza alimentar da remuneração e a presumida boa-fé dos servidores impedem 
a imediata cessação dos efeitos das resoluções que são alvo desta tomada, entende-se adequado 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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propiciar prazo ao Poder Legislativo de Tapejara para a propositura de lei, dentro de sua iniciativa 
reservada, com vistas à regularização da situação. Assim, impõe-se a expedição de determinação à 
Câmara Municipal de Tapejara a fim de que, no prazo de 90 dias, apresente projeto de lei para fixação 
das remunerações de todos os seus servidores - neles compreendidos tanto os ocupantes de cargos 
efetivos, inclusive quando no exercício de função de confiança ou cumulando cargo comissionado, 
como os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão -, fazendo cessar, a partir da vigência da 
lei a ser editada, qualquer pagamento realizado com base na Resolução nº 3/2019 e suas alterações. 
Processo nº 641214/20 - Acórdão nº 969/21 - Primeira Câmara -, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

1.2.21 Consulta. Paridade de vencimentos entre cargos de denominação semelhante, pertencentes 
a quadros funcionais de poderes diversos. Conhecimento e resposta nos seguintes termos: 
Não é possível a equiparação de vencimentos entre cargos do Poder3 Executivo e cargos de 
denominação similar ao Poder Legislativo, sob o fundamento de isonomia ou de necessidade 
de observância do limite estabelecido no inciso XII do art. 37 do texto constitucional. 
Conforme o disposto nos incisos X e XIII do art. 37 da Constituição Federal, a remuneração 
dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada mediante lei específica (princípio 
da reserva legal), observada a iniciativa privativa em cada caso, bem como as exigências 
orçamentárias e fiscais, sendo, ademais, vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias. Além disso, a fixação dos vencimentos deverá observar as diretrizes 
do § 1º do art. 39 do texto constitucional, pautando-se na natureza, grau de responsabilidade, 
complexidade, peculiaridades dos cargos e requisitos de investidura. Somente por lei específica, 
observadas as exigências orçamentárias e fiscais, bem como a iniciativa privativa em cada caso, pode-
se fixar ou alterar a remuneração dos servidores públicos, independente do Poder a que estejam 
vinculados, em razão do princípio da reserva legal. Não se mostra possível, dessa forma, a concessão 
de aumentos remuneratórios, por via administrativa ou judicial, com fundamento em paridade ou 
isonomia remuneratória. Cite-se, nessa esteira, a Súmula Vinculante 37, a qual dispõe que "não cabe 
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 
o fundamento de isonomia". A propósito, menciona-se: A questão central a ser discutida nestes autos 
refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou 
estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com 
fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde 
a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus arts. 34 e 25, já existia determinação de que a 
competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou 
seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, art. 37, X, trata a questão 
com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. 
A propósito, na sessão plenária de 13- 12-1963, foi aprovado o Enunciado 339 da Súmula desta Corte 
(...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta 
Corte pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende 
de lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (...) Registre-se que, em 
sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, 
denotando que sua inteligência permanece atual para a ordem constitucional vigente. [RE 592.317, 
voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 28-8-2014, DJE 220 de 10-11-2014, Tema 315.] Vale ressaltar, 
ainda, que o eventual descumprimento, em casos concretos, do limite remuneratório previsto no inciso 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356773.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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XII do art. 37 da Constituição Federal ("os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo") também não constitui 
fundamento idôneo a justificar o automático aumento remuneratório, em patamar equivalente, dos 
vencimentos de servidores ocupantes de cargos do Poder Executivo. Portanto, conclui-se pela 
impossibilidade de equiparação de vencimentos entre cargos do Poder Executivo e cargos de 
denominação similar do Poder Legislativo, sob o fundamento de isonomia ou de necessidade de 
observância ao limite estabelecido no inciso XII do art. 37 do texto constitucional. Nos termos dos 
incisos X e XIII do art. 37 da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos somente 
pode ser fixada ou alterada mediante lei específica (princípio da reserva legal), observada a iniciativa 
privativa em cada caso, bem como as exigências orçamentárias e fiscais, sendo, ademais, vedada a 
vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Além disso, a fixação dos 
vencimentos deverá observar as diretrizes do § 1º do art. 39 do texto constitucional, pautando-se na 
natureza, grau de responsabilidade, complexidade e peculiaridades dos cargos, e requisitos de 
investidura. Por fim, diante das informações constantes nos autos, referentes à superioridade do 
vencimento-base de cargos de advogado e contador do Poder Legislativo do Município de Matinhos, 
em comparação aos cargos de atribuições supostamente assemelhadas do Poder Executivo - em 
possível violação ao inciso XII do art. 37 da Constituição Federal -, considerando que esta Corte de 
Contas tem se manifestado, em diferentes procedimentos, acerca da necessidade de adoção de 
providências quanto ao tema - como no Recurso de Revista n° 846820/17 -, foi proposta a remessa 
dos autos à Coordenadoria-Geral de Fiscalização, após o trânsito em julgado, tendo em vista a 
possibilidade de aproveitamento das informações ora prestadas, para efeito de formação de banco de 
dados e planejamento dos procedimentos de fiscalização, conforme art. 151-A, do Regimento Interno. 
Diante do exposto, o VOTO foi no sentido do conhecimento da presente Consulta para, no mérito, 
respondê-la nos seguintes termos: Não é possível a equiparação de vencimentos entre cargos do Poder 
Executivo e cargos de denominação similar do Poder Legislativo, sob o fundamento de isonomia ou 
de necessidade de observância ao limite estabelecido no inciso XII do art. 37 do texto constitucional. 
Conforme disposto nos incisos X e XIII do art. 37 da Constituição Federal, a remuneração dos 
servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada mediante lei específica (princípio da reserva 
legal), observada a iniciativa privativa em cada caso, bem como as exigências orçamentárias e fiscais, 
sendo, ademais, vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Além disso, 
a fixação dos vencimentos deverá observar as diretrizes do § 1º do art. 39 do texto constitucional, 
pautando-se na natureza, grau de responsabilidade, complexidade e peculiaridades dos cargos, e 
requisitos de investidura. Processo nº 471742/20 - Acórdão nº 513/21 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal 
TCE-PR 

 

1.2.22 Consulta. É possível o pagamento de diferenças decorrentes de variação de custos quando a 
lei, acordo ou convenção coletiva atribuam efeitos financeiros retroativos a contratos de 
trabalho, embora ocorridos após a prorrogação contratual ou do término do vínculo 
administrativo, atingindo período no qual o contrato ainda estava em vigor. Para tanto, deve 
haver solicitação do contratado,  sendo concedida após processo administrativo cujo objeto é 
verificar as condições necessárias para repactuação, além da verificação do fato gerador 
alegado pelo contratado e seus exatos impactos financeiros no contrato, podendo ser 
realizada por termo aditivo, no caso do fato gerador ocorrido após a prorrogação contratual, 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/3/pdf/00355267.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
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ou por termo de reconhecimento de dívida pela Administração, caso o contrato, já tenha sido 
encerrado. Mesmo com a Nova Lei de Licitações, a resposta ao questionamento posto nestes autos 
deve se dar através de uma interpretação sistêmica do corpo legislativo que envolve a questão, tendo 
em vista que este novo normativo também não possui qualquer dispositivo expresso sobre o tema. 
Frente ao exposto, a resposta à indagação formulada deve ser realizada de forma positiva, sendo 
possível o pagamento de diferenças decorrentes de variação de custos quando lei, acordo ou 
convenção coletiva produza efeitos retroativos, mesmo realizado após o término do vínculo 
administrativo, atingindo período no qual o contrato ainda está em vigor. Resta saber, também, o 
modo pelo qual tal direito deve ser observado pela Administração Pública. Caso o contrato ainda 
esteja em execução, tendo o fato gerador ocorrido após a prorrogação contratual, com efeitos 
anteriores a esta prorrogação, a repactuação deverá ser solicitada pelo contratado e poderá ser realizada 
por termo aditivo, após processo administrativo tendente a verificar as condições necessária para a 
repactuação, além da verificação do fato gerador alegado pelo contratado e seus exatos impactos 
financeiros no contrato. Caso o contrato já tenha sido encerrado, tendo o fato gerador ocorrido após 
seu encerramento, com efeitos anteriores a este encerramento, a repactuação deve ser solicitada pelo 
contratado e recomenda-se que tal repactuação ocorra através de termo de reconhecimento de dívida 
pela Administração, após processo administrativo tendente a verificar as condições necessária à 
repactuação, além da verificação do fato gerador alegado pelo contratado e seus exatos impactos 
financeiros no contrato. Em face de todo o exposto, o voto foi no sentido de que deve o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná responder à presente Consulta nos seguintes termos: "Sim, é possível o 
pagamento de diferenças decorrentes de variação de custos quando lei, acordo ou convenção coletiva 
atribuam efeitos financeiros retroativos a contratos de trabalho, embora ocorridos após a prorrogação 
contratual ou do término do vínculo administrativo, atingindo período no qual o contrato ainda estava 
em vigor. Para tanto, deve haver solicitação do contratado, sendo concedida após processo 
administrativo cujo objeto é verificar as condições necessárias para a repactuação, além da verificação 
do fato gerador alegado pelo contratado e seus exatos impactos financeiros no contrato, podendo ser 
realizada por termo aditivo, no caso do fato gerador ocorrido após a prorrogação contratual, ou por 
termo de reconhecimento de dívida pela Administração, caso o contrato já tenha sido encerrado." 
Processo nº 580215/20 - Acórdão nº 1026/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

1.2.23 Recondução. Exoneração de Pessoal. Prazo. Estágio Probatório. Magistrado. Ministério 
Público. Consulta. O prazo para a recondução voluntária de magistrados de primeiro grau ou 
membros do Ministério Público ao cargo efetivo de origem é o do estágio probatório dos cargos 
efetivos federais, atualmente de três anos (art. 29, inciso I, da Lei 8.112/1990). Acórdão nº 1158/21, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 90, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.24 Transposição de regime jurídico. Enquadramento. Cargo em Comissão. Cargo Efetivo. 
Emprego Público. Os empregos criados em decorrência da autorização contida no art. 2º e 
parágrafos do Decreto 77.242/1976, antes da Constituição de 1998, ao abrigo da CLT, podem ser 
transformados em cargos efetivos, consoante permissivo do art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990. Acórdão 
nº 1208/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 90, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356817.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D77242.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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1.2.25 Pensão civil. Genitor. Dependência econômica. A não comprovação da dependência econômica 
de um dos genitores em relação ao servidor falecido impede a caracterização da dependência 
econômica do outro, se casados, mesmo que este não possua renda, afastando a possibilidade de 
concessão de pensão civil a qualquer dos genitores (art. 217, inciso V, da Lei 8.112/1990), pois um 
cônjuge não pode ser dependente econômico do outro e do filho ao mesmo tempo. Acórdão nº 
7611/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 90, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

1.2.26 Agente Político. Gratificação Natalina Pagamento. É devido o pagamento da parcela do 13º 
salário aos agentes políticos, incluídos os detentores de mandato eletivo, sendo esse um direito 
fundamental ao alcance de todo e qualquer trabalhador, conforme previsto no art. 7º, VIII, da 
Constituição Federal. Processo TCERJ nº 217.940-0/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 
5/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.2.27 Consulta. Servidor efetivo. Servidor público efetivo eleito. Vice-Prefeito. Afastamento do 
cargo. Remuneração do cargo efetivo. Opção. Ausência de enriquecimento ilícito. O TCE/SC 
inseriu o 4º parágrafo ao Prejulgado 1675, com o seguinte entendimento: “Não pode o Vice-Prefeito 
acumular a remuneração percebida como servidor público de qualquer esfera de governo com o 
subsídio do cargo eletivo, esteja ou não exercendo função executiva, uma vez que nos termos do 
entendimento do Supremo Tribunal Federal aplicam-se, por analogia, ao Vice-Prefeito, as 
determinações contidas no art. 38, inciso II, da Constituição Federal. O servidor público efetivo 
ocupante do cargo de Vice-Prefeito deve optar entre a remuneração do cargo que ocupa e o subsídio 
do cargo de Vice- Prefeito, uma vez que nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal é 
vedada a percepção cumulativa”.   E ainda: “Caso o servidor efetivo opte pelo subsídio legalmente 
instituído para o cargo de Vice-Prefeito do mesmo Município, somente poderá perceber o valor 
correspondente ao subsídio, sem outro adicional, gratificação ou qualquer outro estipêndio, nos 
termos do §4º do art. 39 da Constituição Federal. Não configura enriquecimento ilícito a opção de 
percepção da remuneração do cargo efetivo, por servidor municipal eleito vice-Prefeito, cujo 
afastamento do cargo decorre, por analogia, do mandamento constitucional do artigo 38, inciso II, de 
acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal”.  Trata-se de Consulta formulada pela 
Prefeita Municipal de Paraíso sobre a regularidade de a Vice-Prefeita continuar exercendo sua função 
como Professora, no cargo em que ocupa como servidora efetiva da Prefeitura, optando pela 
remuneração do cargo efetivo, visto que a lei municipal não prevê esta situação, bem como qualquer 
função executiva para o Vice-Prefeito.  A Consulente apresentou o seguinte questionamento: 
"Servidor(a) efetivo(a) no cargo de professor(a), eleito(a) vice-prefeito(a), se não houver previsão de 
função em Lei, tampouco cumulação da remuneração do cargo efetivo com a do eletivo, pode 
continuar a exercer sua função em sala de aula, ciente de que quando convocado(a) pela Prefeita deverá 
afastar-se do cargo para assumir a chefia da municipalidade? Licenciar-se do cargo efetivo, para ficar 
somente à espera de convocação, sem atribuições específicas não caracteriza enriquecimento ilícito 
uma vez que terá remuneração paga pelos cofres públicos sem qualquer contraprestação de 
serviço?"  O Relator observou que o cargo de Vice-Prefeito tem natureza eminentemente política, 
cujo acesso se dá por processo eletivo popular, assim como ocorre nos cargos de Prefeito e Vereador. 
Destaca que, para estes últimos, o texto constitucional disciplinou, de forma expressa, no art. 383, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1675
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como se deve tratar a situação de servidor público efetivo eleito para tais cargos, sendo silente quanto 
ao Vice-Prefeito. Ele observou que a área técnica considera que, "tanto Prefeito como Vice-Prefeito 
constituem o Poder Executivo Municipal, cabendo àquele exercer suas competências constitucionais 
e legais e, a este, substituir o Prefeito nos afastamentos e impedimentos, além das demais atribuições 
previstas em lei municipal. Nesse sentido, entende o corpo instrutivo que, para efeitos de acumulação 
de cargos, em tese, juridicamente ambos se encontram no mesmo patamar e sujeitam-se às mesmas 
regras constitucionais, ainda que não expressamente dispostas no texto constitucional e demais 
normas infraconstitucionais”. E ainda salientou a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 199-0, "onde a Suprema Corte elucida que, ao servidor público 
investido no cargo de Vice-Prefeito, por analogia, devem ser aplicadas todas as disposições contidas 
no inciso II do art. 38 da CRFB/1988", os Prejulgados 1675, 1414, 1103, 900 e 160, e decisões do 
Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Ministério 
Público de Contas do Estado do Piauí.   O Relator ainda destacou que o enunciado do Prejulgado 
806 se encontrava dissonante das orientações contidas nos demais julgados, e sugeriu a revogação do 
seu primeiro parágrafo. Por fim, o Relator considerou incompatível a acumulação de cargo efetivo 
com o cargo eletivo de Vice-Prefeito, devendo este se afastar do cargo efetivo enquanto estiver no 
mandato, e também entendeu que não há enriquecimento ilícito em face de remuneração percebida, 
independente da que escolher, seja do cargo efetivo, seja do eletivo, visto que o ordenamento jurídico 
brasileiro e a jurisprudência assim lhe concedem o direito. @CON-21/00150809, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.28 Consulta. Servidores. Conhecimento. Lei Complementar Federal nº 173/2020. Concessão de 
aumento. Adequação de remuneração. Norma anterior. Calamidade pública. Exceção. Não 
verificada. Interpretação restritiva. O TCE/SC respondeu à Consulta acerca da aposentadoria 
especial, com o seguinte entendimento: "Ainda que o servidor venha a apresentar o requerimento de 
aposentadoria especial sob a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, esta poderá ser 
concedida de acordo com as regras anteriores, desde que comprovado o implemento dos respectivos 
requisitos em momento anterior à entrada em vigor da Emenda. 4.2.2. Desde que se refira ao 
correspondente período de exercício das atribuições do cargo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP) é documento hábil a demonstrar o histórico- laboral do servidor que implementou os requisitos 
para aposentadoria especial antes da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, mesmo quando 
emitido por ocasião de requerimento de aposentadoria apresentado em momento posterior à entrada 
em vigor da referida Emenda".   Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Executivo do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Pedro de Alcântara (INSPA), na 
qual formula questionamento quanto ao reconhecimento de direito adquirido a servidores que 
preencheram os requisitos de aposentadoria especial por insalubridade antes da entrada em vigor da 
Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, de acordo com as regras então aplicáveis, 
ainda que o respectivo requerimento tenha sido protocolado sob a égide da referida Emenda e/ou o 
documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) tenha sido emitido após essa 
data.  Inicialmente, a Relatora observou que no art. 3º da EC n. 103/19, o legislador assegurou a 
concessão de aposentadoria ao servidor, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os 
requisitos para obtenção dos respectivos benefícios até a data de entrada em vigor daquela Emenda. 
"Conforme observado pela Diretoria Técnica, aqui vale o princípio do tempus regit actum e, nesse 
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sentido, respeitou-se o direito adquirido dos servidores. Assim, uma vez comprovado o implemento 
das condições, ainda que o requerimento seja realizado sob a vigência da EC n. 103/19, a 
aposentadoria poderá ser concedida com base nas regras anteriores", complementou. Ela ainda 
observou que "o art. 40, § 4º-C estabelece que leis complementares dos entes federativos poderão 
impor idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial por insalubridade. 
Portanto, mudanças nesse sentido dependem de alterações legislativas locais e, até o momento de sua 
aprovação e vigência, devem ser observadas por esses entes as normas até então vigentes que 
regulavam a matéria, regra esta expressamente prevista na EC n. 103/19".  Assim sendo, a Relatora 
concluiu que, "mesmo se apresentar o requerimento de aposentadoria especial sob a vigência da 
Emenda Constitucional n. 103/2019, ao servidor que comprovar o implemento dos respectivos 
requisitos em momento anterior à entrada em vigor dessa Emenda poderá ser concedida 
aposentadoria especial de acordo com as regras anteriores, isto é, com base no art. 40, § 4º, inciso III, 
da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda Constitucional n.47/2005, c/c com a 
Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 57 da Lei n. 8.213/1991", e ainda citou 
o Prejulgado 2075.  Quanto à indagação do Consulente acerca do fato do servidor de ter obtido o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) após a data de vigência da EC n. 103/2019 ser um 
impeditivo para a concessão da aposentadoria especial por insalubridade com base nas regras 
anteriores, a Relatora entendeu que "se o implemento dos requisitos para aposentadoria especial por 
insalubridade se deu em momento anterior à entrada em vigor da nova Emenda, independe se o 
requerimento da aposentadoria ou a obtenção do PPP se deu em momento posterior", e salientou 
observação da área técnica: "desde que se refira ao correspondente período de exercício das atribuições 
do cargo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP é documento hábil a demonstrar o histórico-
laboral do servidor que implementou os requisitos para aposentadoria especial antes da vigência da 
Emenda Constitucional n. 103/2019, mesmo quando emitido por ocasião de requerimento de 
aposentadoria apresentado em momento posterior à entrada em vigor da referida Emenda”.  No caso 
de PPP extemporâneo, a Relatora destacou a Súmula n. 68 da Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à 
comprovação da atividade especial do segurado”, ou seja, a força probante deste documento, porém, 
quando emitido de forma extemporânea, depende da verificação, caso a caso, de similitude de 
condições de trabalho entre o período anterior de exercício das atividades e a data de missão do 
LTCAT. E complementou com a menção do Prejulgado 2255. @CON-21/00045258. Prejulgado 
2276, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.29 Consulta. Conhecimento. Revisão Geral Anual. Lei Complementar. Pandemia. 
Constitucionalidade. Vedações. Validade. O TCE/SC revogou o item 1 do Prejulgado 2259, 
revogou na integralidade o Prejulgado 2269 e respondeu à Consulta acerca da legalidade da concessão 
de revisão geral anual no período fixado no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, com o 
seguinte norteamento: "As vedações estabelecidas no inciso I do artigo 8° da Lei Complementar n° 
173/2020, vigentes até 31 de dezembro de 2021, contemplam a revisão geral anual de que trata o art. 
37, inciso X, da Constituição Federal".   Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de 
Massaranduba sobre a possibilidade de concessão da revisão geral anual aos servidores públicos, 
mesmo diante do recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.450, 6.525 
e 6.442, que declararam a constitucionalidade integral da Lei Complementar nº 173/2020. Questiona, 
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ainda, se no caso da concessão, ela pode abarcar período superior a 12 meses.  Inicialmente, o Relator 
explica que a Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, trouxe vedações de aumento de gastos 
públicos para o excepcional enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. Tal regramento legal trata do 
artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e especifica que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-
19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de 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 mesma Lei Complementar nº 173/2020, em seu 
inciso VII do mesmo art. 8º, ainda estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos de 
adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder 
aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal.   O Relator relembra que 
no julgamento das Consultas @CON-20/00582669 e @CON-21/00071178, foram editados os 
Prejulgados nºs 2259 e 2269, os quais afirmam que a LC 173/2020 “não restringiu a possibilidade de 
os entes federados concederem a revisão geral anual, uma vez que se trata de direito constitucional 
assegurado nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal” e que, observada a situação financeira 
e orçamentária do ente, a concessão da revisão deve estar “condicionada ao Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA”.   Contudo, após a edição desses Prejulgados, o STF julgou as Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.447, 6.450 e 6.525, que tratavam dos arts. 7º e 8º da LC 
173/2020, ocasião em que expressamente os declarou constitucionais, inclusive em relação ao art. 37, 
X, da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual. O Relator entendeu que os autores das 
ADIs mencionadas postularam a inconstitucionalidade do art. 8º, I, da LC 173/2020 com fundamento, 
justamente, nos argumentos de afronta “à irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF)” e “à 
manutenção do poder de compra da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF)”, 
detalhado pelo Ministro Relator.   Assim sendo, para ele, "o STF assentou tanto na ementa quanto na 
fundamentação da sua decisão que as normas do art. 8º da LC 173/2020 não representam ofensa aos 
princípios da irredutibilidade de vencimentos e da garantia do poder aquisitivo da remuneração”.  Para 
o Relator, o STF deixou claro que as normas trazidas pela Lei Complementar atacada são 
momentâneas e excepcionais, com vistas ao enfrentamento da crise sanitária e fiscal decorrente da 
pandemia. Tratam-se de “Padrões de prudência fiscal. Mecanismos de solidariedade federativa fiscal”, 
e desta forma, "apesar de não desconhecer os efeitos nefastos que a inflação causa no poder aquisitivo 
do valor da remuneração dos servidores públicos, penso – e interpreto a decisão do STF dessa forma 
– que o momento atual é sim excepcional e exige esforços de todos os setores. É de conhecimento 
público as consequências dessa crise sem precedentes para os trabalhadores da iniciativa privada, os 
quais tiveram contratos de trabalho suspensos, jornada e respectivo salário reduzidos, demissões etc. 
Apesar de não ser o caso de fazer 'comparações', compreendo o que o STF quis dizer com 
'solidariedade federativa fiscal' e entendo que o sacrifício deve partir de todos”.  E concluiu: “desse 
modo, penso que, com o julgamento das ADIs acima mencionadas, o posicionamento desta Corte 
deve ser revisto e entendido que a LC 173/2020 quis sim proibir qualquer 'vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração' aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, incluindo 
a revisão geral anual, com a consequente revogação, portanto, do item 1 do Prejulgado 2259 e da 
integralidade do Prejulgado 2269. @CON-21/00249171. Prejulgado 2274, Informativo de 
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Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.30 Consulta. Município. Servidor. Magistério. Adicional de Assiduidade. Vantagem pecuniária. 
Antes da vigência. Lei Complementar nº 173/2020. Ensino remoto. Vedações. Vantagem não 
inserida. Pagamento do adicional. Requisitos legais. Cumprimento. O TCE/SC respondeu à 
Consulta acerca de pagamento de gratificação de assiduidade com o seguinte entendimento: "A 
gratificação de assiduidade para profissionais do magistério em efetivo exercício de regência de classe, 
instituída por lei municipal publicada antes da entrada em vigor da Lei Complementar (federal) nº 
173/2020, cujo fato gerador consiste no preenchimento de requisitos e condições estabelecidas em lei 
e não no mero decurso de tempo, não se insere na vedação do inciso IX do artigo 8º do mencionado 
diploma federal, estando abrangida pelas exceções dos incisos I e VI do citado artigo, de modo que 
os profissionais do magistério beneficiários que, no período de pandemia da Covid-19, permanecerem 
no exercício de suas atividades legais de docência, ainda que de forma remota ou híbrida, poderão 
fazer jus a gratificação de assiduidade quando cumpridos todos os requisitos previstos nas normas 
municipais Prefeito Municipal de Luiz Alves, buscando orientação deste Tribunal de Contas acerca da 
possibilidade de pagamento de gratificação por assiduidade, referente ao ano de 2020, aos profissionais 
do magistério público municipal, nos termos previstos na legislação municipal”.  Trata-se de Consulta 
formulada pelo Prefeito Municipal de Luiz Alves acerca da possibilidade de pagamento de gratificação 
por assiduidade, e, inicialmente, o Relator explicou que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, 
que resultou em situação emergencial de saúde e econômica, com redução de receitas públicas e 
aumento de gastos na área da saúde, o Governo Federal editou a Lei Complementar nº 173/2020, que 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e altera 
a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com o intuito de preservar a 
sustentabilidade das contas públicas. Dentre as restrições impostas pela Lei Complementar nº 
173/2020 estão vedações a atos administrativos que impliquem aumentos de despesas com 
pessoal.  Ele ainda observou que, de acordo com a Consulta, entrou em vigor a Lei Complementar 
municipal nº 26/2019 no Município de Luiz Alves, em 15.09.2019. A Lei Complementar dispõe sobre 
a organização do magistério público, e no seu art. 83 concedeu adicional de assiduidade aos servidores 
indicados na referida LC, mediante o cumprimento de requisitos. A lei também estabelece que o 
pagamento do valor do adicional de assiduidade é anual, a ser pago aos servidores no mês de janeiro 
de cada ano. “Significa dizer que o Município deveria promover o pagamento do adicional de 
assiduidade aos servidores que tivessem/tiverem direito no mês de janeiro/2020, janeiro/2021 e assim 
sucessivamente”.  E, de acordo com o Relator, houve o pagamento do adicional de assiduidade de 
janeiro/2020. Todavia, ao chegar o mês de janeiro/2021, a Administração Municipal de Luiz Alves 
viu-se em dúvida quanto à possibilidade de pagamento do adicional de assiduidade sem descumprir 
os termos da LC nº 173/2020.  Para ele, o adicional da assiduidade para profissionais do magistério 
em regência de classe foi implementado por lei municipal de 2019. Portanto, trata-se de vantagem 
instituída antes do início da vigência da Lei Complementar nº 173/2020, já tendo ocorrido pagamentos 
a esse título (janeiro/2020), e para a qual –considerado o caráter de continuidade para os exercícios 
seguintes – em tese, houve previsão orçamentária para o exercício de 2021. "Não é o caso de nova 
vantagem, concedida depois da vigência da LC n. 173/2020, mas implementada antes. Assim, está 
abrangida pelas exceções dos incisos I e VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 
(determinação legal anterior à calamidade pública); O fato de haver apenas um pagamento a cada ano 
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não desnatura o caráter de determinação legal anterior à calamidade pública", complementou. Por fim, 
o Relator mencionou que "o adicional de assiduidade do art. 83 da LC municipal nº 26/2019 não 
guarda relação com contagem de tempo de serviço (base para concessão de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes - inciso IX do art. 8º da LC nº 
173/2020). Ou seja, não depende de período aquisitivo (temporal), mas de cumprimento de requisitos 
a serem aferidos pela Administração". @CON-21/00152500. Prejulgado 2275, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.31 Consulta. Servidores. Cargos Comissionados. Preenchimento. Quadro de Pessoal. Reposição. 
Aumento de despesa. Lei Complementar nº 173/2020. Arquivamento. O TCE/SC respondeu 
Consulta acerca da viabilidade de preenchimento de cargos comissionados de acordo com o quadro 
de pessoal preexistente, considerando as restrições de atos de pessoal impostas na Lei Complementar 
n. 173/2020, com a indicação do precedente fixado no Prejulgado 2270.  Trata-se de Consulta 
formulada pelo Prefeito Municipal de Herval d’Oeste, com o seguinte questionamento: "A 
Administração Pública, tendo no Quadro Administrativo do Município, a previsão (anterior à LC 
173/2020) de Quadros de Servidores Públicos comissionados (Secretários, Diretores e Procurador 
Jurídico), pode preencher (contratar) tais quadros já pré-existentes (anteriores) à LC 173/2020, sem 
que tais Cargos Públicos aumentem as despesas com a Administração Pública?"  O Relator salientou 
que estabelece o Prejulgado 2270: 1. 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). 2. 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 Lei Complementar 173/2020.  Desta feita, o Relator informou que a 
questão constitui matéria abordada em outros dois processos (@CON-20/00355255 e @CON-
21/00037743) e concluiu que: "Diante da existência de orientação já consolidada no âmbito deste 
Tribunal de Contas e sendo a orientação acima adequada para o esclarecimento da dúvida suscitada 
pelo Consulente, a DAP propõe a indicação do precedente deste Tribunal sobre a matéria". @CON-
21/00156912, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

1.2.32 Pessoal. Cessão de Pessoal. Requisito. Servidor Público. Atuação. Local. Vínculo. A mera 
atuação presencial de servidor em outro órgão público não caracteriza, por si só, o instituto da cessão, 
notadamente quando a atividade laboral ocorre no interesse do órgão de vinculação do servidor. 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100152500
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2275
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2270
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2270
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000355255
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100037743
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100037743
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100156912
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100156912
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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Acórdão nº 1303/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.33 Pessoal. Ato sujeito a registro. Registro tácito. Repercussão geral. Efeito ex tunc. Prazo. 
Termo inicial. A tese fixada pelo STF sobre registro tácito de atos de pessoal (RE 636.553 – Tema 
445 da Repercussão Geral) tem aplicação imediata e efeitos retroativos (ex tunc), de modo a incidir 
sobre processos que tenham atingido o limite de cinco anos, contados de sua entrada no TCU, sem 
apreciação definitiva, mesmo antes da publicação da tese pelo Supremo. Acórdão nº 8596/21, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 360, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

1.2.34 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação civil. Legitimidade. 
Mandato de segurança. O alcance de decisão judicial em mandado de segurança coletivo impetrado 
por associação civil sobre atos sujeitos a registro, ao contrário do que ocorre com ações civis 
ordinárias, independe da existência de autorização expressa dos associados para que a entidade os 
represente na demanda judicial. Acórdão nº 8238/21, Acórdão nº 8596/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 360, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Admissão de Pessoal complementar. Município de Jundiaí do Sul. Concurso Público. Pelo 
registro dos atos de nomeações das candidatas aprovadas na 3ª, 4ª e 5ª colocação ao cargo 
efetivo de técnico de enfermagem. Trata-se de processo de admissão de pessoal complementar, 
relativamente ao Edital de Concurso Público nº 01/2015, por meio do qual se analisa a legalidade da 
nomeação da 3ª, 4ª e 5ª colocadas no cargo de Auxiliar de Enfermagem, respectivamente, criado pela 
Lei Municipal nº 473/20152 , uma vez que a terceira candidata classificada, desistiu da nomeação. 
Conforme ponderado no bem lançado Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS, em se tratando das candidatas (4ª e 5ª colocadas), ainda que o Prefeito 
Municipal não tenha trazido a motivação correta para o chamamento de ambas (justificou com a 
Pandemia de COVID-19, em que pese as nomeações tenham ocorridas em setembro de 2019), 
efetivamente houve um pedido prévio realizado pelo Departamento de Recursos Humanos, pelo qual 
é possível vislumbrar que houve motivação válida para tal chamamento. Assim, entende-se que as 
nomeações das citadas candidatas são legais e passíveis de registro por esta Corte de Contas. Em se 
tratando da nomeação da terceira classificada nomeada, tem-se que em agosto de 2019 o 
Departamento de Recursos Humanos requereu junto ao então Prefeito Municipal, que procedesse à 
nomeação de 01 candidato aprovado no Edital de Concurso Público nº 01/2015 ao cargo de técnico 
em enfermagem, para preencher a vaga decorrente de exoneração a pedido, ocorrida em 30.11.2018. 
Tal requerimento resultou na nomeação da citada candidata, que, quando da sua convocação, era 
servidora efetiva licenciada da municipalidade e ocupava originariamente o cargo de auxiliar de 
serviços gerais. No entanto, encontrava-se exercendo efetivamente a função de Diretora do 
Departamento de Saúde, sendo, portanto, ocupante de cargo comissionado. O município, por meio 

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/
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da Portaria nº 81/2019 exonerou a servidora do cargo de auxiliar de serviços gerais em 05.09.2019 e, 
ato contínuo, por intermédio da Portaria nº 83/2019 a nomeou ao cargo efetivo de técnico em 
enfermagem. Em 09.09.2019, foi expedida a Portaria nº 84/2019 que a nomeou, novamente, ao cargo 
comissionado de Diretora do Departamento de Saúde. Conforme apontado no parecer ministerial, a 
nomeação da servidora, a princípio, não teve como finalidade precípua preencher o cargo vago de 
técnico em enfermagem, mas tão somente de garantir a vaga da servidora neste cargo antes do término 
de vigência do Edital de Concurso Público nº 01/2015, já que logo após a nomeação, esta licenciou-
se do cargo efetivo para reassumir a função de Diretora do Departamento de Saúde. Por fim, aduz 
que a própria servidora teria sido a responsável por solicitar a sua nomeação junto ao Departamento 
de Recursos Humanos, conforme Ofício constante à peça e deixa ao alvedrio a instauração de 
procedimento visando apurar a legalidade/regularidade dos procedimentos administrativos internos 
que resultaram na nomeação da servidora ao cargo de técnica em enfermagem. Ainda que a situação 
quanto à requisição para nomeação pela própria servidora aparentemente esteja imbuída por aparente 
conflito de interesses (pois beneficiaria a interessada), entende-se que excepcionalmente possa ser 
relevada, ainda que tecnicamente não seja ideal, uma vez que foram chamadas também candidatas em 
classificações posteriores à sua para que tomassem posse nas demais vagas existentes. Ainda que a 
situação quanto à requisição para nomeação pela própria servidora aparentemente esteja imbuída por 
aparente conflito de interesses (pois beneficiaria a interessada), entende-se que excepcionalmente 
possa ser relevada, ainda que tecnicamente não seja ideal, uma vez que foram chamadas também 
candidatas em classificações posteriores à sua para que tomassem posse nas demais vagas existentes. 
Processo nº 811896/19- Acórdão nº 568/21 - Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 
nº 94/21, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.3.2 Concurso Público. Polícia Militar. Sindicância de vida pregressa. Controle judicial do ato 
administrativo. Possibilidade. Declaração realizada pelo próprio candidato. Uso de drogas na 
juventude. Fato ocorrido há vários anos. Posterior ingresso no serviço público. Cargo de 
professor. Razoabilidade e proporcionalidade do ato restritivo. Reexame. Cabimento.  Impedir 
que candidato em concurso público que já é integrantes dos quadros da Administração prossiga no 
certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar na fase de sindicância de vida pregressa, 
fundada em relato do próprio candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário 
de drogas há sete anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro 
temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. Inicialmente, 
salienta-se que a jurisprudência do STJ já sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de 
investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela 
autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em 
julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, 
a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. Por seu turno, destaca-se que a 
discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da 
prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação 
de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados 
do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao 
examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00355534.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
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público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida 
pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Na situação em apreço, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no 
respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 
(dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a 
informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público, exercendo o cargo de 
professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua 
reputação moral.E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de 
investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar em outro Estado. Nesse contexto, 
impedir que o candidato prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar, além 
de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um 
candidato que já é integrante dos quadros do serviço público, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter 
permanente, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da 
investigação social. AREsp nº 1.806.617-DF, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 699, disponível 
em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.3.3 Prosseguimento do Edital de Processo Seletivo por periculum in mora inverso. Trata-se de 
Edital de Processo Seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Rio 
Verde, visando a admissão temporária e urgente de interessados para realizar atividades essenciais 
exercidas previamente por ocupantes de cargos de recrutamento amplo extinto por Lei 
Complementar. Visando tutelar o interesse público e a regularidade dos atos administrativos, a 
Relatoria em primeiro momento suspendeu cautelarmente o certame, diante da probabilidade do 
direito, consubstanciado na preservação da legalidade, da legitimidade, da economicidade e do perigo 
da demora. Entendeu que o critério de pontuação apresentado no edital privilegia os candidatos que 
já trabalharam na Administração Pública, em detrimento dos demais concorrentes com experiência na 
iniciativa privada, violando os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Contudo, 
em segunda análise, revogou a cautelar monocrática, por entender comprovado o periculum in mora 
inverso. Apontou que o processo seletivo em análise é para substituir os servidores exonerados pela 
LC nº 182/20 a partir de 1/6/21, e que, caso não sejam aprovados servidores temporários para 
substituí-los, haverá o rompimento das atividades essenciais desempenhadas pela SMAS, ocasionando 
um colapso no Município. Concluiu, com base no princípio da proporcionalidade e no art. 20 da 
LINDB, que a paralização do certame geraria mais prejuízos e transtornos do que benefícios ao 
Município. Ressaltou que a aplicação do periculum in mora inverso deve ser analisado caso a caso, 
sendo autorizado nos autos devido à segunda onda do COVID19, que impossibilita a realização de 
concurso público pelo Ente. Entendeu ser compreensível a exigência de experiência profissional como 
critério de desempate e de provimento, diante da conjuntura de enfrentamento à pandemia do Corona 
Vírus, não havendo tempo hábil para treinamento dos novos contratados. Destacou que o art. 143 da 
Lei nº 9.503/97 (CTB) estabelece como requisito para o transporte de passageiros a habilitação de 
Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, devendo a retificação e republicação do edital ser 
realizada, sob pena de multa. Diante do exposto, o TCMGO decidiu, por unanimidade em: (a) 
referendar a suspensão cautelar monocrática nº 003/21 e revogá-la; (b) não conceder a medida cautelar 
pleiteada, uma vez que no presente caso restou comprovado o periculum in mora inverso e a 
continuidade do processo seletivo simplificado acarreta resultado menos gravoso ao Município do que 
a sua suspensão; (c) ressalvar a exigência no edital de experiência profissional como requisito para 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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admissão nas funções, tendo em vista não haver tempo para treinamento dos novos contratados, por 
se tratar de situação emergencial; e (d) determinar ao responsável que retifique o Edital a fim de exigir 
a CNH categoria “D” em conformidade com o art. 143 da Lei nº 9.503/97. Acórdão nº 02444/21, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 33, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf 

 

1.3.4 Pessoal. Admissão. Servidor Público. Assistência Social. Concurso Público. Os servidores 
públicos que compõem a estrutura organizacional das unidades de referência do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, cujas atribuições são técnicas e de necessidade permanente, devem ter 
cargos de provimento efetivo, ocupados mediante a aprovação em concurso público. Trata-se de 
pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, em face do Acórdão TC 
nº 1104/2019-Primeira Câmara, originado do processo TC 1749/2014, que tratou de auditoria na 
prefeitura municipal de Presidente Kenedy referente a atos de gestão ocorridos no exercício de 2013. 
O recorrente se insurgiu, dentre outros pontos, em face do afastamento da seguinte irregularidade 
“II.3.8 – Pagamento de salários de servidores da assistência social com recursos dos royalties do 
petróleo”. Restou apontado que a prefeitura realizou entre 2010 e 2013 três processos seletivos 
simplificados para a contratação de servidores temporários para a Assistência Social. O acórdão 
recorrido entendeu que os valores dos royalties do petróleo foram empregados para pagamento de 
salários de servidores temporários, portanto, em consonância com a Lei Federal n. 7.990/1989, que 
veda tão somente, o pagamento de servidores do quadro permanente. O recorrente, por sua vez, 
entendeu que os servidores temporariamente contratados desempenharam funções de servidores 
efetivos por anos consecutivos, prática que a equipe técnica entendeu transfigurar “o caráter de 
necessidade temporária” dessas contratações, contrariando normas constitucionais e 
infraconstitucionais. Analisando o caso concreto, o conselheiro relator pontuou, inicialmente, que “o 
posicionamento deste Tribunal é no sentido de que os gestores públicos adotem absoluta prudência 
na geração das despesas públicas que se ancorem nas receitas de petróleo”. Nessa perspectiva, alertou 
que “o gestor público deve atuar com a máxima cautela e responsabilidade a fim de evitar que receitas 
de caráter temporário, tais como royalties, deem margem à criação de despesas obrigatórias de caráter 
continuado, a exemplo das ditas despesas com pessoal, em nível incompatível com o equilíbrio das 
contas públicas, quando essas receitas cessarem”. Sobre as contratações em comento, ao analisar todo 
o contexto histórico de consolidação e de reconhecimento da política pública assistencial como 
responsabilidade de estado, observou que a integralidade de servidores temporários compondo a pasta 
da Assistência Social do município fiscalizado ocorreu em detrimento do processo evolutivo, 
estrutural e de alcance dessa política na vida da população usuária. Nesse sentido, fez a seguinte 
ponderação: “Os serviços da Assistência Social visam à garantia dos direitos daqueles que se 
encontram em situações de vulnerabilidade e risco social, de forma continuada, permanente e 
planejada. Logo, a memória institucional e a qualidade da prestação desses serviços são fundamentais 
para o êxito dos resultados desta política pública, de modo a garantir a sua estruturação e o seu 
fortalecimento”. Deste modo, destacou que, “diante do fluxo de contratações temporárias, demissões 
e recontratações, notadamente, por estas contratações representarem importante poder eleitoral para 
os gestores, é que se verifica o enorme prejuízo para a consecução do desenvolvimento da política 
pública assistencial, em razão da ruptura de continuidade dos serviços realizados”. Sob este aspecto, 
frisou que, “os servidores públicos, que compõem a estrutura organizacional das unidades de 
referência do SUAS, cujas atribuições são técnicas e de necessidade permanente, devem ter cargos de 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
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provimento efetivo, ocupados mediante a aprovação em concurso público, ressalvadas as hipóteses 
de nomeações para cargo em comissão, bem como as contratações de natureza temporária, cuja 
necessidade deve ser temporária de excepcional interesse público, conforme constitucionalmente 
previsto”. Acrescentou, ainda, que outra hipótese de contratação de serviços pela Administração 
Pública, que deve ser destacada no contexto assistencial, é a possibilidade de terceirização dos serviços 
públicos, que podem ser admitidas em casos de atividades de caráter secundário e transitório. Ante o 
exposto, votou por conhecer do recurso, dando-lhe provimento parcial, reconhecendo a ocorrência 
da irregularidade, por entender não ser possível a utilização de recursos dos royalties para pagamento 
da prestação dos referidos serviços. Todavia, considerando as circunstâncias e os elementos fáticos 
do caso concreto, no que tange à defasagem de pessoal, à imperiosa necessidade de continuidade dos 
serviços assistenciais, somados à realidade do município, que havia acabado de passar por uma 
intervenção estadual, bem como o elevado percentual de gasto com pessoal em relação à receita 
corrente líquida gerencial, votou por deixar de aplicar a penalidade de multa aos responsáveis. O 
Plenário, por maioria, acompanhou o voto do relator. Acórdão TC-607/2021-Plenário, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf 

 

1.3.5 Pessoal. Concurso Público. Aproveitamento. Requisito. Edital de Concurso Público. 
Previsão. Ausência. Exceção. Admite-se, diante de circunstâncias excepcionais devidamente 
motivadas e em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proporcionalidade, a 
nomeação, ainda que sem previsão no edital do certame, de candidato aprovado em concurso público 
realizado por outro órgão ou entidade, desde que observados os demais requisitos de aproveitamento 
estabelecidos no Acórdão 1618/2018-Plenário, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Responsabilidade. Decisão. Consequência. Decisões nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, proferidas com base em valores jurídicos abstratos, devem considerar as consequências 

práticas da decisão, conforme art. 20, do Decreto Lei n.º 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro – Lindb). TC 8.802/2016, Boletim de Jurisprudência TCMSP nº 38, disponível 

em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

1.4.2 Patrimônio. Almoxarifado. Controle de estoque de mercadoria e produtos. Critérios. O setor 

de almoxarifado deve realizar o controle do estoque de mercadorias e produtos e os registros 

fidedignos sobre aquisições, observando critérios de racionalização, acondicionamento, localização, 

padronização, indicadores e documentação. Deve, ainda, apresentar os indicadores de suas atividades, 

como relatórios de eficiência, a fim de proporcionar otimização do gerenciamento e controle do 

histórico dos produtos. Processo nº 16.438-0/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 72, 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1618%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos
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disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

1.4.3 Responsabilidade. Prestação de Contas. Mora. Omissão do dever de prestar contas. Citação. 

Erro formal. Caracterização. A omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir 

da citação feita pelo TCU. A apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação 

configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser considerada falha formal, hipótese 

que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, conduz ao julgamento das 

contas pela regularidade com ressalva. Acórdão nº 1100/21, Informativo de Jurisprudência do TCU 

nº 356, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.4 Responsabilidade. Convênio. Execução Financeira. Débito. Conta corrente específica. 

Tarifa. Não cabe imputação de débito a convenente em razão de despesas bancárias decorrentes da 

simples utilização de serviços necessários e inevitáveis para a manutenção da conta corrente específica 

e para a execução do objeto do convênio, que não sejam consequência de comportamento inadequado 

do titular da conta corrente. Acórdão nº 8176/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 357, 

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.5 Convênio. Lei Rounet. Recursos financeiros. Natureza jurídica. Incentivo fiscal. Utilização. 

Ausência. Recursos captados com amparo da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) e não aplicados na 

realização do projeto incentivado têm natureza pública, e devem, por disposição legal, ser transferidos 

ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), independentemente da utilização ou não, pela empresa 

patrocinadora, do benefício fiscal. Acórdão nº 8182/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 357, 

disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

1.4.6 Prestação de contas de transferência voluntária. Irregularidades. Determinação de devolução 

de valores de forma solidária. Responsabilidade do gestor. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Aplicação de multa e outras providências. Irregularidade das contas com ressalvas e 

recomendações. Além da multa indicada diante da ofensa às normas legais supracitadas (art. 70, 

parágrafo único da Constituição, Lei nº 9.790/99, Decreto nº 3.100/99, Instrução Normativa nº 

61/2011 e Resolução nº 28/2011 TCE/PR) e dos princípios da legalidade, da transparência, da 

moralidade e eficiência, além da declaração da irregularidade das contas, em razão da omissão do 

Gestor Municipal na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos deve ser aplicada a multa 

administrativa prevista no art. 87, IV, "g" da Lei Complementar nº 113/2005. Ademais, deve ser 

aplicada a multa proporcional ao dano prevista no art. 89, I e II, c/c, § 2º da Lei Complementar 

Estadual nº 113/2005, arbitrada em 10%, em virtude da caracterização de dano ao erário, visto que 

caracterizada a "prática de ato que importe em despesa desnecessária ou indevida", além dos 

indicativos de prática de atos de improbidade administrativa, relacionados na Lei nº 8.429/92. A 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
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/l8313cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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referida multa deve ser aplicada de forma individualizada aos gestores responsáveis, mesmo que o 

ressarcimento tenha sido imposto de forma solidária. Isso porque, por sua própria natureza, a multa 

proporcional ao dano possui nítido caráter sancionatório, e não indenizatório. Em outras palavras, seu 

único objetivo consiste em responsabilizar e punir o mau gestor que concorreu para o resultado 

danoso suportado pelo erário, de modo a desencorajar e repreender a conduta lesiva. A ausência de 

demonstração da destinação dada aos recursos transferidos e de comprovação da regularidade da 

respectiva aplicação (numa verdadeira inversão legal do ônus da prova operada pela própria 

Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único) enseja, nos processos de prestação de contas, 

além de infração à norma legal (Lei nº 9.790/99, Decreto nº 3.100/99, Instrução Normativa nº 

61/2011 e Resolução nº 28/2011 TCE/PR), a presunção da ocorrência de lesão ao erário e desvio de 

finalidade e, consequentemente, a determinação da restituição dos valores não comprovados, uma vez 

que ao beneficiário dos recursos compete a comprovação cabal de que o recurso foi aplicado no objeto 

a que se destinava. Ademais, em casos como o analisado, em que se observa a utilização abusiva e 

ilegal de entidade privada por parte de seu gestor visando ao aproveitamento indevido de recursos 

públicos, sem a correlata comprovação das despesas, impõe-se a desconsideração da personalidade 

jurídica, nos termos do art. 5015 do Código Civil e da Uniformização de Jurisprudência nº 03 desta 

Corte de Contas (Acórdão nº 1412/2006 - Pleno). Na oportunidade do julgamento da referida 

uniformização, fixou-se entendimento de que, em regra, a responsabilidade, nos entes públicos, é do 

seu gestor, sendo a responsabilidade institucional de caráter excepcional. Por outro lado, quando se 

tratar de entidades privadas, inverte-se o tratamento, sendo a regra geral a responsabilidade 

institucional, e a exceção a responsabilidade solidária de seu gestor ou dirigente, com a aplicação da 

teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Destaque-se que este Tribunal já decidiu, em outras 

oportunidades, pela desconsideração da personalidade jurídica, e consequente responsabilidade 

solidária entre a entidade beneficiada e seus dirigentes para a restituição de recursos, destacando-se os 

Acórdãos nº 2461/12 - Segunda Câmara e nº 4184/14 - Primeira Câmara, Acórdãos nº 2793/14, nº 

2962/14, e nº 2794/14, todos da Segunda Câmara, e Acórdão nº 2723/14 - Primeira Câmara. Ademais, 

responde de maneira solidária pela devolução de valores, sendo que responsabilidade se fundamenta 

no fato de terem, na qualidade de gestores, repassado recursos à OSCIP e terem sido omissos ao não 

fiscalizar a sua utilização sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade pela entidade 

recebedora, contribuindo diretamente para a configuração do dano. Ressalta-se que a responsabilidade 

entre o repassador e o tomador de recursos em razão da ausência parcial ou total de prestação de 

contas está prevista no art. 233 do Regimento Interno desta Corte. A solidariedade da responsabilidade 

do Gestor Municipal também já foi objeto de diversos julgados recentes desta Corte de Contas, que 

tratam do tema de maneira uniforme. Assim, impõe-se a determinação de restituição parcial dos 

recursos repassados. Processo nº 774581/13 - Acórdão nº 529/21 - Segunda Câmara, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 94, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-

informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.4.7 Representação do Ministério Público do Paraná. Contabilização de despesas com serviços de 

coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, bem como com serviços de atendimento móvel 

de urgência por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná – CISLIPA. 

Desnecessidade de contabilização como despesas de pessoal no caso em exame. Pela 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/3/pdf/00355422.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
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improcedência. Em breve síntese, que, no âmbito do Procedimento Administrativo nº MPPR-

0103.18.000007-9, que fiscaliza a observância do limite de gastos com pessoal do Poder Executivo do 

Município, ao advertir que as despesas com terceirização de mão de obra para limpeza pública devem 

ser consideradas gastos com pessoal, ainda que não correspondam a cargo público previsto na 

legislação municipal, recebeu a resposta de que o Município não contabiliza referidas despesas como 

gastos com pessoal, supostamente seguindo orientação desta Corte de Contas. Sustentou que a prática 

estaria em contrariedade à orientação do Ministério da Fazenda, contida no Anexo 1 - Demonstrativo 

da Despesa com Pessoal, do Manual de Demonstrativos Fiscais, aplicável à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, 8ª edição, válida a partir do exercício financeiro de 2018, com base na qual "o 

valor dispendido com mão de obra para limpeza pública somente não será considerado gasto com 

pessoal se houver a concessão ou permissão do serviço público - o que não ocorre, tendo em vista 

que o Município apenas realiza licitação para a intermediação de mão de obra". O §1º, do art. 18, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal é claro no sentido de que "os valores dos contratos de terceirização de 

mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como? Outras Despesas de Pessoal". Diante disso, esta Corte de Contas elaborou a Instrução 

Normativa nº 56/2011, que estabeleceu, em seu art. 16, § 5º, que as despesas de pessoal realizadas por 

interposta pessoa deverão ser consideradas nos limites dos arts. 14 e 15 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Partindo-se da premissa com relação aos serviços prestados, exclusivamente, de manutenção e 

gestão do SAMU, deve prevalecer, para o caso em exame, o entendimento contido no Acórdão nº 

3258/20 - Tribunal Pleno, pela desnecessidade de contabilização dos valores destinados ao CISLIPA 

como despesas de pessoal, com a consequente improcedência deste tópico da Representação. Dentro 

desse contexto, especificamente com relação aos serviços na área da saúde, a jurisprudência desta 

Corte de Contas fixou o entendimento de que cabe aos Municípios a execução dos serviços de Atenção 

Básica à Saúde, do que decorre, como regra, a necessidade de cômputo no índice de pessoal dos gastos 

com serviços de saúde, mesmo que decorrentes de repasses a consórcio público por meio de contrato 

de rateio. Admite-se, por outro lado, a exclusão do cálculo da despesa de pessoal dos municípios os 

valores despendidos com a terceirização de serviços médicos que não estejam compreendidos na 

Atenção Básica à Saúde, mediante a comprovação de que estejam voltados a serviços médicos 

especializados. Bem assim, também se admite a exclusão do cálculo das despesas com terceirização de 

serviços médicos relativos a atendimentos de urgência no período noturno e em fins de semana e 

feriados, desde que haja comprovação documental suficiente e idônea para demonstrar a segregação 

destas despesas (controle de ponto e comparecimento dos profissionais; discriminação e identificação 

de atendimentos e de horários; e demonstração da quantia despendida para pagamento desses serviços 

com a divisão diurno, noturno, feriados e finais de semana). Dessa forma, partindo-se dessa premissa 

com relação aos serviços prestados, exclusivamente, de manutenção e gestão do SAMU, deve 

prevalecer, para o caso em exame, o entendimento contido no Acórdão nº 3258/20 - Tribunal Pleno, 

pela desnecessidade de contabilização dos valores destinados ao CISLIPA como despesas de pessoal, 

com a consequente improcedência deste tópico da Representação. Em relação ao cômputo das 

despesas com terceirização de mão de obra para limpeza pública como gastos de pessoal, a 

Coordenadoria de Gestão Municipal, na Instrução nº 4493/20, considerou adequadas as justificativas 

apresentadas pelo Município Representado, no sentido da desnecessidade da medida, por se tratar de 

atividade-meio que não implica substituição de servidores públicos. Assim, considerando as 

manifestações uniformes da Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, 
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bem como a informação prestada pelo Município Representado, no sentido de inexistir cargo com 

função de coletor de resíduos ou de gari no quadro de servidores municipais, deve-se concluir pela 

improcedência da Representação relativamente a este tópico. Processo nº 776094/18 - Acórdão nº 

282/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

  

1.4.8 Consulta. Microempresa e empresa de pequeno porte. Cota de até 25%. Art. 48 da Lei nº 

123/06. Prejulgado nº 27 – TCE/PR. Favorecimento. Percentual inferior motivado nas causas 

do artigo 49 do citado diploma legal.  1. Considerando o texto do artigo 48, inciso III da Lei 

Complementar nº 123/06 que estabelece a obrigatoriedade de reserva de cota de ATÉ 25% e na 

redação do Prejulgado 27 e do Acórdão nº 2122/2019 consta a obrigatoriedade de reserva de cota DE 

25%, existe impedimento para a Administração Pública adotar a reserva de cota de até 25%, analisando 

individualmente o objeto de cada contratação, de forma a buscar um melhor percentual de aplicação 

de acordo com a realidade de mercado? Sim, pode a Administração adotar a reserva de cota de até 

25% (vinte e cinto por cento), porém, desde que analiticamente fundamentada nas situações do art. 

49 da Lei Complementar n.º 123/06, sob pena de se esvaziar o fomento que ambiciona o espírito da 

mencionada norma. 2. Houve algum entendimento divergente quanto ao disposto na Lei 

Complementar nº 123/06 por parte dessa Corte de Contas para que se mantenha o estabelecimento 

da cota fixa de 25% para disputa apenas entre as pequenas e microempresas, conforme apresenta a 

redação do referido Prejulgado e Acórdão? Diante da resposta do item 1, resta prejudicado este 

questionamento. Processo nº 114494/20 - Acórdão nº 477/21 - Tribunal Pleno, Boletim de 

Jurisprudência do TCEPR nº 94, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-

informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.4.9 Prestação de Contas Anual. Relatório do Controle Interno não apresenta os conteúdos 

mínimos prescritos pelo Tribunal. Superavit financeiro na fonte 001 – recursos livres. Contas 

regulares com ressalva.  Quanto ao superávit financeiro na fonte recursos livres não devolvido ao 

Poder Executivo, o interessado informa que o saldo se originou em exercício anterior, não 

pertencendo a sua gestão. A responsabilidade na gestão fiscal, por sua vez, pressupõe o cumprimento 

de metas de resultados entre receitas e despesas, a constatação de um superávit sem a devida destinação 

afronta o interesse público quanto a melhor alocação dos recursos. A constatação de superávit sem a 

devida destinação, além dos princípios já mencionados, afronta o Art. 29-A 1 , 1652 e 1683 da 

Constituição Federal c/c art. 224 da Instrução Normativa nº 89/2013-TCEPR. Não obstante tudo 

quanto foi apontado, o percentual do valor irregular é pequeno em relação ao orçamento da Câmara 

Municipal. O fato de o valor ser proveniente de exercício passado também deve ser considerado, e a 

alegação do responsável sobre ter assumido a Presidência da Câmara somente em janeiro de 2019 

demandaria diligências adicionais para sua averiguação. Diante de tais circunstâncias práticas, uma vez 

que não há prova de má-fé ou prejuízo ao erário no presente processo, em atenção aos princípios da 

celeridade e razoabilidade, com fundamento no artigo 225 da Lei de Introdução às Normas de Direito 

Brasileiro e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo pela conversão da 

irregularidade em ressalva. Quanto ao conteúdo do Relatório do Controle Interno anexado aos autos 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/2/pdf/00354521.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/2/pdf/00354521.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/3/pdf/00355170.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
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não atender ao mínimo solicitado por esta Corte de Contas, em primeira análise, a unidade técnica 

constatou que documentação comprobatória da formação do responsável pelo Controle Interno do 

Legislativo Municipal. No contraditório, foi juntado novo Relatório expedido pela Controladoria 

Interna, bem como documentos que comprovam a formação técnica em Contabilidade do seu 

dirigente. E, em consulta ao Conselho de Classe, a unidade técnica constatou a regularidade do registro 

profissional. Diante do exposto, a regularização do item demandou além dos esclarecimentos, 

correção e encaminhamento de novos documentos no curso do processo, fato que enseja a conversão 

das irregularidades apontadas em primeiro momento em ressalva, nos termos da Súmula nº 8 desta 

Corte. Processo nº 206534/20 - Acórdão nº 655/21 - Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do 

TCEPR nº 94, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-

jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.4.10 Representação. Aquisição/contratação de bens e serviços supostamente irregulares. 

Ausência de comprovação de danos ao erário. Falhas de transparência nos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços e na liquidação de despesas. Procedência parcial, com expedição 

de recomendações. Parcialmente procedente, diante das falhas de transparência nos procedimentos 

de aquisição de produtos e serviços, bem como no recebimento de bens e serviços, sem aplicação de 

sanção, mas com expedição de recomendações ao Município no sentido de que aprimore os seus 

procedimentos administrativos de aquisição de produtos e serviços, inclusive, quando ao planejamento 

e definição das quantidades, bem como o seu respectivo recebimento e ateste, com a identificação 

expressa dos responsáveis, garantindo assim maior eficiência e transparência nos gastos públicos, e 

reavalie a constituição da comissão de recebimento de bens, serviços e mercadorias, para que seus 

membros sejam, preferencialmente, ocupantes de cargos efetivos, cujas atribuições guardem 

compatibilidade com as funções desempenhadas pela referida comissão. Processo nº 830648/17 

- Acórdão nº 788/21 - Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.4.11 Recurso de Revista. Provimento de função de contador em Consórcio Intermunicipal de 

forma a atender razoavelmente ao Prejulgado 06-TCE/PR, além de satisfazer princípios da 

economicidade e da eficiência. Conversão da ocorrência de irregularidade de contas em 

ressalva, além de afastamento das respectivas multas administrativas. Provimento parcial. 

Com relação ao Prejulgado 06-TCE/PR, plenamente razoável que seja aplicada a Consórcios a 

previsão atinente às Câmaras Municipais no sentido de utilização de contador do Poder Executivo 

quando inexistir cargo de contador na Casa Legislativa. Regras específicas para contadores do Poder 

Legislativo - Cargo em comissão: Impossibilidade, salvo se houver um departamento de contabilidade. 

No mínimo 01 dos integrantes deverá estar regularmente inscrito no CRC. O departamento poderá 

ser chefiado por detentor de cargo comissionado ou servidor efetivo com função gratificada. - 

Contabilidade Descentralizada: Nos casos em que, devidamente motivado, o cargo estiver em extinção 

ou que inexista o cargo, será possível que o contador do Poder Executivo e por ele remunerado preste 

seus serviços ao Poder Legislativo, desde que descrito nas atribuições do cargo. O meio pelo qual o 

procedimento foi instituído (mediante designação de servidora efetiva de um dos municípios 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00355775.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://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356170.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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consorciados para ocupar emprego público celetista junto ao Consórcio) não se mostra ideal, podendo 

ser estudada a criação de função gratificada em tal sentido. Porém, não me parece que a solução ofenda 

à sistemática inserida no art. 37, da Constituição Federal, além de que atende aos princípios da 

economicidade e da eficiência, encontrando amparo, como visto, no próprio Prejulgado 06-TCE/PR. 

Nesta senda, entendo que o item deve ser motivo de mera ressalva, sem prejuízo do afastamento das 

multas administrativas aplicadas. Mesmo que não se comungue de tal orientação, há de se sopesar que 

a falta é pequena para macular as contas de gestor de Consórcio referentes a todo um exercício 

financeiro. Em face de todo o exposto, voto no sentido de que deve o Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná: conhecer o recurso de revista interposto contra a decisão materializada no Acórdão 

687/17-S2C e dar parcial provimento ao mesmo; reformar a decisão contida no Acórdão recorrido, 

para o fim de julgar regulares as contas dos Presidentes do Consórcio Intermunicipal da Fronteira no 

exercício de 2012, porém, ressalvando a forma de provimento da função de contador. As multas então 

aplicadas, consequentemente, restam afastadas. Processo nº 239150/17 - Acórdão nº 723/21 - 

Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

1.4.12 Responsabilidade. Multa. Incapacidade. Superveniência. Débito. A interdição judicial do 

responsável posteriormente aos atos tidos por irregulares não obsta, por si só, a imposição de débito 

ou multa pelo TCU, pois a incapacidade civil superveniente não exclui a responsabilidade do agente. 

Acórdão nº 7940/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.13 Responsabilidade. Convênio. Desvio de objeto. Transferência fundo a fundo. Fundo 

Nacional de Assistência Social. Multa. A aplicação de recursos oriundos do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) com desvio de objeto caracteriza descumprimento dos normativos que 

regulamentam as transferências do fundo, bem como desrespeita o planejamento da política nacional 

de assistência social, devendo o responsável ter as contas julgadas irregulares e ser apenado com a 

multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 7968/21, Boletim de Jurisprudência do TCU 

nº 358, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.14 Aprovação, com ressalvas, das contas prestadas pelo Governador do Estado, relativas ao 

exercício de 2019.  O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio pela aprovação, com ressalvas, das 

contas relativas ao exercício de 2019, consoante o disposto no art. 45, inciso II, da Lei Complementar 

102/2008, nos termos do voto do conselheiro relator Durval Ângelo, sem prejuízo das recomendações 

e determinações constantes do inteiro teor do parecer prévio. Votaram, nos termos acima, o 

conselheiro Wanderley Ávila, o conselheiro Sebastião Helvecio, o conselheiro Mauri Torres e o 

conselheiro Gilberto Diniz. Na oportunidade, ficou vencido o conselheiro revisor Cláudio Couto 

Terrão. Processo 1088786, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 230, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356089.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356089.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1088786
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.4.15 A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade de seus sócios, 

remanescendo a responsabilidade da empresa quanto ao recebimento de valores sem a devida 

execução dos serviços. Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação 

deste Tribunal, nos autos da Auditoria 942162, com o objetivo de apurar a ocorrência de dano ao 

erário, diante da ausência de prova material e documental da execução dos serviços de reforma no 

Edifício Sede da Prefeitura e no Programa Saúde da Família – PSF do município. O relator, 

conselheiro substituto Hamilton Coelho, destacou, inicialmente, que a existência de ações e de 

investigação no âmbito da justiça comum não constitui impedimento para o exercício da competência 

constitucional atribuída aos Tribunais de Contas, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal – 

STF no julgamento do Mandado de Segurança 25.880/DF. Em seguida, a relatoria asseverou que a 

ausência de comprovação da execução física do objeto contratado restou consignada no Relatório de 

Auditoria de Conformidade elaborado pelos técnicos desta Corte de Contas, não tendo o órgão da 

prefeitura encarregado pelas obras apresentado qualquer documento de controle, como livro de ordem 

(diário de obras), documentos dos serviços realizados, memórias de cálculo, boletins de medição, fotos 

etc. Ressaltou, ademais, que não foram acostadas aos autos sequer as cópias das fotografias dos 

imóveis, as quais a defesa alegou existir, seja antes ou depois das pretensas reformas realizadas pela 

empresa contratada pela municipalidade. No que tange à alegação do defendente de que inexiste 

responsabilidade pessoal dos atuais sócios da sociedade empresária, o relator salientou que a 

personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade de seus sócios, assim, 

remanesce a responsabilidade da empresa quanto ao recebimento de valores sem a devida execução 

dos serviços. Nesse diapasão, salientou que esta Corte de Contas, no Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência 969520, assentou que “O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem, entre 

outras competências, a de responsabilizar, em processos de controle externo, particular que tiver dado 

causa a irregularidade da qual tenha resultado dano ao erário estadual ou a erário municipal”. (súmula 

122). Sendo assim, considerando não haver dúvidas de que os valores foram efetivamente repassados 

à empresa e que o ônus de comprovar a correta aplicação dos recursos públicos compete àquele que 

os gerencia, não havendo nos autos provas materiais de que as reformas foram efetivamente realizadas, 

entendeu, a relatoria, demonstrada a ocorrência de dano ao erário, de responsabilidade solidária entre 

o então prefeito, que efetuou o repasse, e a empresa, que recebeu por serviços não executados. Isso 

posto, o relator manifestou-se pela irregularidade das contas tomadas do então prefeito, com 

fundamento no art. 48, III, b e d, da Lei Complementar 102/2008, razão pela qual propôs que o 

mencionado chefe do Executivo e a empresa contratada fossem condenados, solidariamente, a 

restituírem a importância de R$112.916,12 ao erário municipal, devidamente atualizada, sem prejuízo 

da aplicação de multa de R$1.000,00 ao prefeito à época, em face da deficiência de controle por parte 

da administração municipal. A proposta de voto do relator foi aprovada, por unanimidade. 

Processo 1024772, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 230, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/942162
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=409762
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/969520
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20122-17.pdf
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20122-17.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1024772
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.4.16 Cômputo irregular das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino: aplicação de 

multa. Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal, visando 

apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos financeiros municipais, referente ao exercício 

de 2014. De início, o relator, conselheiro Sebastião Helvecio, desacolheu a preliminar de mérito de 

cerceamento de defesa, tendo em vista que o procedimento seguiu à risca as disposições regimentais, 

os responsáveis foram citados, manifestaram-se nos autos, tiveram oportunidade para consultar o 

processo e não comprovaram de que maneira o seu direito de defesa teria sido minado. No mérito, 

em relação ao cômputo irregular das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, o 

relator destacou que há uma declaração redigida de próprio punho pelo servidor, atestando que era 

vigia da garagem do prédio sede do Poder Executivo do Município, o que refuta a alegação dos 

responsáveis em defesa de que tal servidor realizava atividade-meio necessária ao funcionamento de 

escola da rede Municipal. Sendo assim, julgou procedente tal apontamento e votou pela aplicação de 

multa individual ao ex-Prefeito, por ter incluído no cômputo do percentual mínimo com educação 

(“Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”) o valor de R$21.304,14 (vinte e um 

mil, trezentos e quatro reais e quatorze centavos), referente ao pagamento de proventos ao aludido 

servidor e à Secretária de Educação à época, que possuía conhecimento das contratações e dos 

repasses dos valores públicos referentes à educação, por descumprimento da previsão contida no art. 

70, V, da Lei Federal 9.394/1996 c/c o art. 5º, V da IN 13/2008. No que tange à contratação de 

sociedades empresárias com sobrepreço, a relatoria destacou que, como regra, existente ata de registro 

de preços e sobrevindo a necessidade de contratar, deve a Administração convocar o beneficiário para 

com ele formalizar o ajuste. Todavia, de acordo com o § 4º do art. 15 da Lei 8.666/1993 e no mesmo 

sentido o disposto no art. 16 do Decreto 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços 

– SRP: “A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições”. Sendo assim, asseverou que, mesmo existindo uma ata em 

vigor, a Administração não está obrigada a contratar pelo SRP, visto que os dispositivos indicados 

asseguram ao particular, unicamente, o direito de preferência em igualdade de condições, evitando-se 

que a Administração seja constrangida a celebrar um contrato desvantajoso, haja vista a existência de 

preços e condições mais interessantes no mercado no momento da contratação. Salientou, ainda, que 

quanto aos preços praticados entre uma ARP e outra, é natural e esperado que ocorra alguma variação 

dos preços de mercado e, não raramente, esses aumentos podem decorrer da incidência de inflação, 

do aumento de alguns insumos específicos empregados nos serviços ou itens relacionados ao objeto 

da licitação, além da possibilidade de diferenças pontuais nos objetos aqui confrontados, eis que o 

objeto licitado no ARP era apenas, parcialmente, semelhante ao objeto que foi contratado no outro 

ARP, resultando assim em um aumento não só nos itens licitados como no valor total do objeto Por 

essas razões, o relator julgou improcedente tal apontamento de irregularidade, dada a comprovação 

da vantajosidade dos registrados na Ata de Registro de Preços e da economicidade para a 

Administração, evitando a realização de novo procedimento licitatório com o mesmo objetivo que, 

além de oneroso, atrasaria a prestação dos serviços pretendidos. Em relação às despesas com 

alimentação realizadas e autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo local, efetivadas em horários 

incompatíveis com a jornada de trabalho regular, sem justificativa legítima e em montante superior ao 

razoável, a relatoria destacou que os gastos referentes à alimentação dos agentes públicos não podem 

ocorrer de forma indiscriminada, pois a despesa pública deve cobrir o valor exato do bem ou serviço 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#art70
https://sophia.tce.mg.gov.br/sophia_web/asp/download.asp?codigo=3691&tipo_midia=2&iIndexSrv=1&iUsuario=0&obra=40797&tipo=1&iBanner=0&iIdioma=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm#art16
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adquirido, observados, estritamente, a conveniência da Administração e o interesse público. Desse 

modo, o relator reconheceu a existência de irregularidade, mas, no caso concreto, aplicou o princípio 

da insignificância, considerando-se o precedente da decisão proferida no Recurso Ordinário 862408, 

no sentido de se afastar a determinação de restituição ao erário, tomando-se como parâmetro objetivo 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, 10% (dez por cento) do valor de alçada das Tomadas 

de Contas Especiais, fixado em R$100.000,00 pela Decisão Normativa 01/2020, ficando afastada, 

assim, o ressarcimento da importância apurada. Na oportunidade, recomendou à atual gestão que, 

quando do recebimento de valores em virtude da realização de viagem a serviço, os quais têm caráter 

indenizatório, sendo destinados a compensá-lo por gastos realizados com hospedagem, alimentação e 

locomoção, obedeça às etapas previstas em lei para o processamento da despesa pública, entre as quais 

se destaca o prévio empenho em dotação orçamentária específica, ressaltando, ademais, que a 

concessão de diárias necessita de motivação para o deslocamento do agente público, demonstrando-

se a existência de nexo entre suas atribuições regulamentares e as atividades realizadas na viagem. Por 

todo o exposto, o relator, em sede de conclusão, julgou parcialmente procedentes os apontamentos 

de irregularidade representados nos autos, determinando a aplicação de multa individual no valor de 

R$2.000,00 ao ex-Prefeito e à Secretária de Educação à época, pelo cômputo irregular das despesas 

com manutenção e desenvolvimento do ensino, sem prejuízo das recomendações ao atual gestor. O 

voto do relator foi aprovado, por unanimidade. Processo 1058921, Informativo de Jurisprudência do 

TCEMG nº 230, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.17 Auditoria de Conformidade em aquisições de produtos destinados à alimentação escolar. O 

TCMGO realizou Auditoria de Conformidade no Fundo Municipal de Educação (FME) de Rio 

Verde, para avaliar se a contratação de terceiros para aquisição de produtos destinados à alimentação 

escolar estava em conformidade com as normas aplicáveis. O Relator convergiu com a Unidade 

Técnica e o Ministério Público de Contas e determinou o ajuste para celebração de Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG), consensualmente entre o TCMGO e o FME de Rio Verde, para 

adequação dos atos e procedimentos verificados em processos de auditoria de conformidade, nos 

termos do art. 44-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e INTCMGO nº 04/18, com o ajuste, no mínimo, 

das seguintes obrigações: (a) nos casos de registros de preços, o comprometimento à realização de 

ampla pesquisa de mercado, nos termos dos incisos II e V e §1º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, c/c 

inciso IV do art. 4º do Decreto Municipal nº 1.959/17, para que reflitam o preço médio do mercado 

que melhor poderia atender à necessidade administrativa; (b) comprometimento do envio e 

homologação ao TCMGO, via plataforma COLARE, dos dados relativos às licitações e contratos com 

os respectivos layouts no prazo de até três dias úteis a contar da publicação oficial, nos termos do 

inciso I do art. 3º da INTCMGO nº 12/18; (c) diagnosticar e acompanhar o estado nutricional de 

todos os educandos matriculados nas unidades escolares, identificando os indivíduos com 

necessidades específicas, conforme incisos I e II do art. 3º da Resolução CFN nº 465/10; (d) propor 

e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, com base no 

diagnóstico nutricional realizado e no incentivo à prática de consumo alimentar saudável (educandos 

e familiares); (e) promover continuamente o treinamento e desenvolvimento das competências das 

merendeiras, estoquistas e fiscais de qualidade lotados no CRADAE, se possível com planejamento 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/862408
https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1140383
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1058921
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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anual materializado em Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) ou instrumento 

equivalente, evidenciando os elementos comprobatórios de sua realização; (f) divulgar nas unidades 

escolares os eixos prioritários da promoção da alimentação adequada e saudável, direito fundamental 

e inerente à dignidade da pessoa humana, nos termos dos arts. 2º, 3º e 8º da Lei n° 11.346/06 c/c arts. 

2º a 5º da Portaria Interministerial MS/MEC n° 1.010/06; (g) Realizar estudo acerca da suficiência, 

nutricional e quantitativa, da porção de merenda fornecida aos alunos matriculados nas unidades 

escolares, considerando as necessidades socioeconômicas da respectiva localidade; (h) modificar o 

processo de recebimento dos produtos contratados destinados à alimentação escolar, centralizando e 

formalizando as ordens de fornecimento destinadas à empresa contratada conforme o planejamento 

institucional, possibilitando a obrigatória verificação da qualidade dos itens entregues 

comparativamente às características licitadas e contratadas, planejando adequadamente a logística da 

entrega, o dimensionamento da quantidade de fiscais do CRADAE disponibilizados para tal função e 

utilização de instrumentos aptos a aferir o atendimento ao contrato, bem como adaptando-se a rotina 

das merendeiras, para conferência da qualidade dos produtos entregues, sem prejuízo de suas 

atividades típicas, prevenindo-se a ocorrência de superfaturamento qualitativo; (i) modificar o 

processo de recebimento dos produtos contratados destinados à alimentação escolar, centralizando e 

formalizando as ordens de fornecimento destinadas à empresa contratada (e requisições de 

entrada/saída) conforme o planejamento institucional, possibilitando a obrigatória verificação da 

quantidade dos itens entregues, com a disponibilização dos equipamentos necessários à prevenção da 

ocorrência de superfaturamento quantitativo; (j) Implantar e implementar procedimentos operacionais 

padronizados (POP) aplicáveis ao controle interno específico de bens adquiridos no âmbito da 

alimentação escolar, permitindo a gestão dos estoques de modo eficiente e eficaz; (k) Redesenhar o 

processo de gestão dos estoques, possibilitando a identificação, a qualquer tempo, das entradas e 

saídas, nos estoques do CRADAE e nas unidades escolares, processando em fichas, com dados 

mínimos, de modo a permitir a apuração do valor total dos estoques no encerramento do exercício ou 

da gestão financeira e o registro obrigatório em conta própria do sistema patrimonial; (l) Implantar e 

implementar sistema eletrônico com tecnologia de informação para gestão de estoques no âmbito da 

alimentação escolar (software de estoque ou próprio para gestão da merenda escolar), adequada às 

demandas específicas do órgão, de modo a viabilizar o gerenciamento apropriado da logística de 

aquisição, distribuição e controle de estoque dos gêneros alimentícios no CRADAE e nas unidades 

escolares, funcionalizando os dados e gerando informações úteis aos gestores responsáveis acerca da 

quantidade e qualidade dos produtos armazenados sob sua gestão, auxiliando a tomada de decisões; 

(m) Adotar medidas relacionadas à prevenção de furtos, roubos e perdas de mercadorias; (n) implantar, 

implementar e monitorar metas e indicadores de desempenho (processos ou estratégicos) do programa 

municipal de alimentação escolar; (o) revisar mensalmente o número de alunos da clientela do 

programa municipal de alimentação escolar, de forma a aprimorar a estimava para fins de 

planejamento licitatório e das ordens de fornecimento; (p) realizar estudos periódicos, a partir dos 

dados de consumo diário registrados pelas merendeiras, para estabelecer (e manter atualizados) valores 

per capita compatíveis com as diferenças de hábitos alimentares e os custos de aquisição de gêneros 

alimentícios existentes, nas diversas unidades escolares, e que sejam suficientes para o cumprimento 

das metas nutricionais estabelecidas; (q) Implementar em todas as unidades escolares o Manual de 

Boas Práticas de Fabricação, elaborado pelo DAE de Rio Verde, bem como documentar os registros 

gerados a partir dos procedimentos operacionais padrão (POP) de higienização de equipamentos 
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adotados no âmbito do programa municipal de alimentação escolar; (r) viabilizar higienização dos 

reservatórios de água potável nos prazos normativamente estabelecidos, com registro da operação. 

Ainda, determinou que o Prefeito promova a regulamentação específica do Pregão Eletrônico no 

âmbito da Administração Pública Municipal, em virtude do uso atual do Decreto Federal nº 5.450/05 

e o disposto no §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520/02. Por fim, expediu determinações à 

Vigilância Sanitária, à Controladoria Geral, ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar e à 

Secretaria de Saúde do Município. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02316/21, 

Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 33, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf 

 

1.4.18 Monitoramento de Auditoria Operacional realizada pelo programa “De Olho na Escolas” – 

Descentralização de recursos financeiros para as instituições educacionais do município 

(PAFIE). Trata-se de processo de monitoramento do Acórdão nº 02939/19, que deliberou sobre a 

Auditoria Operacional realizada pelo programa “De olho nas Escolas” em Goiânia, no exercício de 

2019. Na decisão originária, determinou-se o acompanhamento das recomendações previamente 

apontadas à Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), relativas à descentralização de 

recursos financeiros para as instituições educacionais, nos termos da Lei Municipal nº 8.183/03, que 

instaurou o Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (PAFIE). Em 

cumprimento ao disposto, a Comissão Especial de Auditoria (CEA) lavrou o Relatório de 

Monitoramento de Auditoria nº 001/21, com sugestões para a implementação de providências de 

caráter operacional. No que tange à estrutura do PAFIE, constatou que a SME não definiu metas 

específicas, tendo, contudo, iniciado a institucionalização do Manual do PAFIE, elencando os critérios 

que serão avaliados quando da prestação de contas pelos Conselhos Gestores/Escolar (CEG), 

cumprindo assim as metas para a utilização dos recursos por cada Instituição de Ensino (IE). 

Constatou que as medidas adotadas pela SME no período trataram adequadamente problemas 

estruturais do PAFIE identificados na Auditoria Operacional, destacando-se, entretanto, a necessidade 

do estabelecimento de metas mensuráveis representadas por indicadores para poder avaliar os 

resultados do programa, de modo a efetuar tempestivamente as melhorias e correções necessárias. 

Constatou que a SME cumpriu as determinações do Acórdão referentes à participação formal dos 

Conselhos Escolares e gestores na execução do programa, tendo estabelecido as diretrizes e objetivos 

de forma clara. Aduziu que as providências adotadas pela Secretaria remediaram a questão da 

participação efetiva dos conselheiros no gerenciamento do PAFIE, em razão do tempo decorrido e 

da situação epidêmica atual. Constatou a necessidade de incremento de autonomia dos CEGs na 

aplicação dos recursos de acordo com a natureza das despesas que melhor atenda às necessidades das 

IEs, sobretudo quanto à possibilidade de alteração dos planos de aplicação em caso de situação 

superveniente. Indicou que as medidas adotadas pela SME referente à melhoria na climatização das 

salas, nos equipamentos e materiais, bem como na segurança das unidades, remediaram de forma 

adequada parte dos achados identificados no decorrer da fiscalização. Entretanto, pontuou que os 

resultados do PAFIE relacionados à melhoria da estrutura física, da segurança e a provisão permanente 

de materiais e equipamentos para a consecução das atividades relacionadas ao ensino devem ser 

objetos de continuo acompanhamento e providência pela SME, mediante o estabelecimento de metas 

e indicadores específicos. Constatou a existência de bens patrimoniais inservíveis nas IEs sem 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
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finalidade administrativa e/ou educativa, havendo ações para cumprimento da situação encontrada. 

Diante do exposto, o Relator concordou com o entendimento da Comissão Especial de Auditoria e 

do Ministério Público de Contas e determinou que a SME, no prazo de 120 dias: (a) defina as metas 

e os indicadores para a avaliação dos resultados do PAFIE, e a faça periodicamente; (b) elimine, com 

a observância dos controles adequados, quaisquer óbices à garantia de utilização dos recursos do 

PAFIE, de acordo com a real necessidade das IEs; (c) publique os cronogramas dos repasses dos 

recursos do PAFIE com a antecedência necessária ao planejamento de sua utilização pelos Conselhos 

Gestor e Escolar; (d) dê publicidade e transparência às prestações de contas dos CEGs. Ainda, 

determinou ao Chefe do Poder Executivo que: (e) tome as providências necessárias para o aumento 

da segurança física e patrimonial das IEs; e (f) retire os bens inservíveis e outros entulhos das IEs. O 

voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02335/21, Informativo de Jurisprudência do 

TCMGO nº 33, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf 

 

1.4.19 Emissão de parecer prévio pela rejeição das contas e imputação de débito pelo pagamento 

das gratificações e abonos sem previsão legal. Em Tomada de Contas Especial instaurada 

mediante determinação contida no Acórdão nº 06052/19, no qual foi apreciado Relatório de Auditoria 

Independente apontando irregularidades na gestão da folha de pagamento do Município de Uruana, 

nos exercícios de 2013 e 2014, o TCMGO decidiu: (a) pela emissão de parecer prévio para rejeitar as 

contas do Prefeito; (b) imputar débito, no valor de R$292.476,00, diante do pagamento de gratificações 

e abonos sem previsão legal e sem ato administrativo autorizador aos servidores públicos; (c) aplicar 

multa ao Chefe do Poder Executivo nos exercícios de 2013/2016; (d) ao Prefeito Municipal na gestão 

2017/2020, por descumprir injustificadamente requisição de documentação solicitada pelo TCMGO; 

e (e) determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e 

previdências cabíveis, nos termos do inciso XI do art. 71 da CF/88, em razão de prática de ato de 

improbidade administrativa. O Relator acompanhou as manifestações da Unidade Técnica e do MPC, 

para afirmar os fatos constantes na auditoria independente, contratada pela gestão posterior. 

Reconheceu o pagamento, sem qualquer amparo legal, de abonos a gratificações realizados a 

servidores municipais, sendo a concessão dos benefícios realizadas de forma verbal, sem qualquer 

formalização. Afirmou não ter havido o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e nem as 

providências tomadas para tal fim. O Parquet destacou que o inciso X do art. 37 da CF/88 é expresso 

ao estabelecer o princípio da reserva legal para a concessão de qualquer parcela remuneratória a 

servidores públicos. Juntou posicionamento reiterado do STF, que reforçam a tese. Ressaltou que o 

gestor responsável pelo débito não apresentou qualquer documento ou justificativa capaz de 

comprovar a lisura dos pagamentos feitos aos servidores públicos, presumindo-se a ocorrência de 

lesão ao erário e, consequentemente, a determinação de restituição dos valores. Transcreveu 

fundamentação do TCU no Acórdão nº 2435/15, para quem “(...) é dever do gestor público, em 

especial em tomada de contas especial, trazer elementos comprovatórios consistentes, coerentes e 

suficientes, que demonstrem, de forma inequívoca, o bom e correto emprego das verbas geridas, de 

acordo com as normas pertinentes”. Em relação à aplicação da penalidade (d), salientou o 

descumprimento da medida exarada pelo TCMGO em Despacho que determinou a promoção do 

ressarcimento ao erário dos valores ilegalmente pagos mediante desconto em folha de pagamento dos 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
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servidores ou inscrição em dívida ativa, sob pena de multa. Ressaltou que, apesar de notificado, o 

Prefeito permaneceu inerte, não apresentando os documentos solicitados e nem a justificativa para a 

recursa, além de não ter demonstrado a adoção de qualquer medida com o intuito de garantir o 

ressarcimento ao erário. O voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02425/21, Informativo 

de Jurisprudência do TCMGO nº 33, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-

content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf 

 

1.4.20 Prestação de contas de transferência voluntária. Irregularidade por pagamentos realizados 

em favor de pessoas vinculadas à entidade conveniada. Determinação de ressarcimento 

parcial de valores. Aplicação de multas. Quanto aos pagamentos realizados em favor de pessoas 

vinculadas à entidade conveniada, verifica-se que foram feitos em favor de representantes legais da 

tomadora dos recursos, em desacordo com os princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade, 

e violando o expresso no art. 18, §3º, da Resolução nº 28/20113. Devidamente citados, inclusive com 

os ofícios de contraditório recebidos pelos próprios destinatários, ambos interessados, então dirigentes 

da Cooperativa não ofereceram resposta, de igual forma a Cooperativa citada em seu endereço. 

Corrobora-se, portanto, os opinativos uniformes pela irregularidade dos pagamentos realizados em 

favor de pessoas vinculadas à Cooperativa dos Recicladores de Arapongas, com a culminação da multa 

administrativa prevista no art. 87, inciso IV, alínea "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/20054, 

individualmente aos representantes legais. Cabe o ressarcimento parcial dos valores repassados à 

Cooperativa dos Recicladores de Arapongas no montante de R$ 22.261,56, com responsabilidade 

solidária de seus dirigentes e beneficiários dos pagamentos indevidos. Processo nº 134842/16 

- Acórdão nº 821/21 - Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 95/21, disponível 

em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

1.4.21 Prestação de contas de transferência voluntária de recursos municipais. Exercícios 2014-2015. 

Despesas em sanções administrativas. Irregularidades das contas, com determinação de 

restituição de valores, possibilitando-se compensação com os recursos próprios depositados 

pelo tomador sem previsão convenial. Determinação de adoção de providenciais pelo ente 

público concedente.  Tratam os autos de prestação de contas de transferência voluntária de recursos, 

no montante de R$ 245.081,40 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitenta e um reais e quarenta 

centavos), repassados pelo Município, ao Instituto, a título de subvenção social, com fundamento no 

Termo de Convênio nº 164/2014, que teve vigência de 01/05/2014 até 30/04/2015 (SIT 22137). A 

análise inaugural contida na Instrução nº 2884/20 (peça 09), emitida em 19 de agosto de 2020, apontou 

como restrições à regularidade das contas: i) despesas em desacordo com o Plano de Trabalho; ii) 

saldo contábil não comprovado; e iii) ausência do Termo de Cumprimento dos Objetivos. A presente 

prestação de Contas de Transferência voluntária deve ser julgada irregular, com determinação de 

providências, nos termos que passa a expor. 2.1. Preliminarmente: aplicabilidade do Prejulgado 26. 

Somente em 19 de agosto de 2020, transcorridos mais de cinco anos da finalização da avença, foi 

emitido o primeiro exame, e apenas depois disso foram adotadas as providências de citação dos 

interessados para fins de contraditório quanto às impropriedades apuradas. Assim, em que pese seja 

possível a apreciação do feito para fins de julgamento das contas, transcorrido o prazo prescricional 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/06/Informativo-de-Jurisprudencia-no-33.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356277.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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sem a citação dos interessados, entende-se impositiva a aplicação do Prejulgado nº 26 desta Corte à 

pretensão punitiva. Inobstante transcorrido o prazo prescricional para fins de imposição de sanções 

administrativos, o fato não afasta o dever desta Corte de Contas de examinar a legalidade e legitimidade 

da aplicação dos recursos voluntariamente transferidos, em atendimento ao que determina o artigo 

71, II, da Constituição Federal de 19881 c/c artigo 75, II, da Constituição do Estado do Paraná2 . 

2.2.1. Despesas em desacordo com o Plano de Trabalho O primeiro apontamento de restrição diz 

respeito à apuração feita pelo próprio concedente dos recursos, de que algumas das despesas 

apresentadas pelo Tomador estariam em desacordo com o Plano de Trabalho pactuado. Referidas 

despesas efetivamente se apresentam estranhas ao objeto da parceria, definido como "a manutenção 

do CEI - Tia Sueli", e configuram violação ao artigo 9º da Resolução nº 28/2011, que expressamente 

veda a utilização dos recursos públicos para o pagamento de profissionais não vinculados a execução 

do objeto e com a finalidade diversa, mesmo em caráter emergencial. Dessa feita, tendo em vista a 

comprovada ocorrência de despesas sem pertinência com a finalidade do convênio em exame, cujos 

desembolsos não foram posteriormente devolvidos à conta específica, corrobora-se as conclusões 

técnica e ministerial de que o apontamento deve ser causa de irregularidade das contas, determinando-

se a restituição dos valores indevidamente aplicados. 2.2.2. Saldo contábil não comprovado. Do 

confronto entre receitas e despesas informadas pelo Tomador no SIT 22137, apurou-se a existência 

de saldo contábil ao final da vigência da transferência, em afronta ao art. 15 da Resolução 28/2011 e 

ao art. 116, § 6º, da Lei nº 8.666/93. Item irregular com determinação de restituição de valores e de 

adoção de providencias para recuperação de crédito pelo concedente. Dessa feita, entende-se que, do 

valor apurado como saldo de convênio, no montante de R$ 23.884,51 (vinte e três mil, oitocentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), deve ser excluído a título de compensação o valor 

de recursos próprios aplicados pela entidade privada, sob pena de enriquecimento sem causa do ente 

municipal. Contudo, existente valor remanescente não restituído, o apontamento deve ser causa de 

irregularidade das contas, dando ensejo não apenas à determinação de restituição de valores ao 

Município pelo Instituto, como também, caso não comprovada no prazo de 30 dias a restituição desses 

valores, de determinação ao Município para que comprove a adoção das medidas judiciais cabíveis 

para a recuperação dos créditos de sua titularidade. Processo nº 503836/15- Acórdão nº 604/21 - 

Segunda Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim 

Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR  

 

1.4.22 Comunicação de Irregularidade convertida em Tomada de Contas Extraordinária. Fundo 
Penitenciário do Paraná- FUNPEN. Transferência ao Tesouro Geral do Estado do superávit 
financeiro acumulado até o exercício de 2014 e das disponibilidades financeiras apuradas ao 
final do exercício de 2015. Descaracterização da estrutura legal, financeira e contábil do 
Fundo. Inconstitucionalidade e ilegalidade de dispositivos das leis Estaduais  nº 17.579/2013 
e nº 18.375/2014, alteradas, em parte pela Lei Estadual nº 18.375/2014 declarando 
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça (ADI nº 1.490.567-6), com efeitos ex-nunc, desde o 
deferimento da medida cautelar 20.06.2016). Condutas amparadas em dispositivo legal com 
eficácia à época. Recomposição dos valores. Inviabilidade. Restabelecimento de natureza 
especial contábil do Fundo. Medidas a serem adotadas pelo Governo do Estado, conforme 
recomendações e determinações expedidas em suas contas anuais. Ausência de dano ao 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00355918.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00355918.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
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erário. Regularidade das contas. Tendo havido a modulação dos efeitos, a adoção das medidas 
corretivas somente poderia ser exigida da Administração a partir do exercício seguinte. Porém, os 
apontamentos descritos nos itens III.1 (transferência ao Tesouro Geral do Estado do superávit 
financeiro do FUPEN acumulado até o exercício de 2014 e das suas disponibilidades financeiras 
apuradas ao final do exercício de 2015), III.2 (descaracterização da estrutura legal, financeira e contábil 
do Fundo) e III.4 (desvio de finalidade na utilização dos recursos) repercutiram nos exercícios de 2014 
e 2015. Por esse motivo e fiel aos efeitos conferidos à inconstitucionalidade declarada pelo Poder 
Judiciário, tais condutas não podem ser reputadas irregulares, vez que, à época, possuía eficácia o 
dispositivo legal no qual estavam amparadas. Em acréscimo, não passa despercebida a ausência de 
dano ao erário, reconhecida pela própria Inspetoria, haja vista que os recursos permaneceram nos 
cofres públicos, sendo utilizados em outras finalidades, igualmente públicas. As mesmas razões levam 
a concluir, também, pela inviabilidade da determinação sugerida pela unidade de fiscalização para que 
a SEFA proceda à recomposição dos valores incorporados ao Tesouro Geral do Estado. 
Efetivamente, muito embora as receitas do Fundo estivessem vinculadas às finalidades para as quais 
foi ele instituído, a inconstitucionalidade do dispositivo legal que afastou a sua natureza especial 
contábil foi declarada, como dito, com efeitos ex nunc. Idêntico julgamento ocorreu na ADI nº 
1.438.766-3, em relação ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA e ao Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor - FECON, o que levou este Tribunal de Contas a entender, nos Acórdãos nº 
2604/20-STP e nº 3956/20-STP, pela inexigibilidade da recomposição dos seus valores, dada a 
modulação de efeitos assentada pelo Judiciário. Consoante assinalado na fundamentação do voto do 
Relator dessas decisões, não restaram irregularidades a serem sanadas, uma vez que a descaracterização 
da estrutura legal, financeira e contábil do FEMA e do FECON, o desvio de finalidade e a 
transferência irregular de valores "foram realizados acobertados por Lei que, naquele momento, era 
considerada constitucional (tempus regit actum)." Além do mais - e aqui já adentrando também a outra 
determinação proposta pela Inspetoria, para que a SEFA proceda ao restabelecimento dos atributos 
contábeis, financeiros e legais, característicos dos fundos especiais -, não se olvide que a solução para 
as questões envolvendo a operacionalização do Fundo segundo sua definição legal, financeira e 
contábil demanda ações por parte do Governador do Estado, conforme recomendações e 
determinações expedidas em suas contas anuais, referentes aos exercícios de 2018 e 2019. Nessa toada, 
creio que nada há a ser determinado, no presente feito, em relação aos valores dos exercícios de 2014 
e 2015 que foram repassados ao Tesouro Geral do Estado. E, quanto à reestruturação do FUPEN em 
conformidade com a sua lei instituidora, que envolve medidas a serem adotadas pelo Governo do 
Estado, caberá a averiguação do cumprimento das recomendações e das determinações acima referidas 
nas suas próximas contas anuais. Finalmente, acerca do item III.3 da Comunicação de Irregularidade 
(inconstitucionalidade e ilegalidade de dispositivos constantes das Leis Estaduais nº 17.579/2013 e nº 
18.375/2014, alteradas, em parte, pela Lei Estadual nº 18.468/2015), é de se inferir, a partir da 
fundamentação traçada pela Inspetoria, tratar-se, a bem da verdade, do elemento que deu causa às 
demais condutas apontadas como irregulares. Com efeito, nesse apontamento, a equipe técnica 
limitou-se a sustentar a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos dispositivos questionados, o que, 
como visto, redundou na ilegitimidade da descaracterização do Fundo, da transferência de valores ao 
Tesouro Geral do Estado e do desvio de finalidade na utilização da verba. Não há, contudo, qualquer 
argumentação, por parte da unidade de fiscalização, a respeito de eventual irregularidade na conduta 
de propor e sancionar as indigitadas leis, fato que implica, inclusive, prejuízo ao exercício do 
contraditório e da ampla defesa. Incabível, destarte, a imposição da sanção sugerida no item a.1 da 
peça inaugural, consistente na aplicação de multa ao então Governador do Estado por propor e 
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sancionar lei com vício de hierarquia e de iniciativa. Ainda, diante da inexistência de irregularidade 
quanto às condutas apuradas no presente feito, resta prejudicada a pugnada remessa de cópias ao 
Ministério Público Estadual. Durante a discussão em Plenário, o Conselheiro Ivens Linhares 
apresentou voto divergente, pela irregularidade das contas com aplicação de uma multa aos agentes 
apontados como responsáveis. Diante de suas precisas e sempre ilustradas ponderações, seguidas pelo 
Conselheiro Fernando Guimarães, penitencio-me por não ter deitado razões no meu voto a respeito 
de por que tenho resistência em aplicar sanção por erro de inciativa legislativa, que produz uma 
inconstitucionalidade material. Num critério raso e intuitivo de justiça, não caberia atribuir uma sanção 
ao governador, que teve uma iniciativa legislativa, cuja lei posteriormente foi julgada inconstitucional 
- e a inconstitucionalidade, no caso, foi material, e não formal. Depois que o governador tem a 
iniciativa, o projeto de lei é votado numa Casa Legislativa. No caso do Parlamento paranaense, temos 
54 deputados e, tratando-se de projeto de lei ordinária, metade mais um dos presentes votaram, em 
mais de uma sessão. No entanto, esses deputados, que participaram de forma decisiva para tornar a 
inciativa do governador uma lei - com presunção de legitimidade, legalidade e constitucionalidade -, 
estão a salvo desse tipo de punição. A sanção nessas hipóteses deve atender a duas conhecidas 
características de uma punição: a prevenção geral e a retributividade, ou, ainda, a educação do 
administrador e a punição por um desvio. Ainda que, posteriormente, o Judiciário tenha decidido pela 
inconstitucionalidade, parece-me que o governador não pode ser sancionado por ter uma iniciativa a 
respeito de questão, pelo menos em tese, de sua competência. Sabemos muito bem que a competência 
concorrencial da Constituição da República traz muitas dúvidas, com embates de profundidade entre 
os juristas a respeito do que é norma geral e do que é norma específica. Estaríamos, aqui - ainda mais 
para um Tribunal de Contas -, sendo demasiadamente rigorosos com a atividade, o poder de gestão, 
de um chefe do Poder Executivo, ao sancioná-lo porque uma lei de sua iniciativa, votada por um 
parlamento, foi considerada inconstitucional. Já podemos imaginar o quanto uma decisão nesse 
sentido seria inibidora da atividade de iniciativa legislativa por parte do Chefe do Poder Executivo, 
notadamente numa questão em que, ao se declarar a inconstitucionalidade, reconheceu-se a validade 
da lei para aquele momento, pois o próprio Judiciário modulou os seus efeitos, admitindo que havia 
uma sensível dúvida a respeito dessa inconstitucionalidade. E mais, ficou evidenciado que o recurso 
não foi desviado, ficou dentro dos cofres públicos. Parece que seria rigoroso demais propor uma 
sanção ao governador, ainda que se possa eventualmente alegar a letra fria da lei ou uma mera aplicação 
do dispositivo normativo tal como estabelecido. De modo que me penitencio apenas por não ter, em 
meu voto, colocado esse contexto, que a mim me parece muito importante para resguardar, antes de 
mais nada, a independência e também a possibilidade de atuação do Chefe do Poder Executivo, dentro 
do espaço de competências concorrentes da Constituição, que é um espaço, diríamos até, de luta 
política. Em face do exposto, VOTO pela regularidade do objeto da presente tomada de contas 
extraordinária. Processo nº 354192/16 -  Acórdão nº 509/21 - Tribunal Pleno, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal 
TCE-PR 

 

1.4.23 Responsabilidade. Erro Grosseiro. Tolerância. Escusabilidade. Para a tipificação do erro 
grosseiro, deve ser feita a verificação da escusabilidade do erro, ou seja, o grau de aderência da escolha 
realizada em relação aos dados coletados pelo administrador ao longo de seu processo decisório. 
Quanto mais coerente for a decisão em relação às informações obtidas, maior também deverá ser o 
espaço de tolerância ao cometimento de equívocos. Processo TCERJ nº 230.353-0/15, Boletim de 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/3/pdf/00355322.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
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Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.4.24  Ata de Registro de Preços. Adesão. Ausência de Justificativa Técnica. Erro Grosseiro. Agente 
Público. A autorização de adesão à ata de registro de preços, sem as justificativas técnicas necessárias, 
configura erro grosseiro que enseja a responsabilização do agente público, nos termos do artigo 28 da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Processo TCERJ nº 130.784-2/11, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.4.25 Responsabilidade. Convênio. Execução Física. Comprovação. Ônus da Prova. Prestação de 

Contas. Contratado. A presunção de inexecução do objeto do convênio, no caso de não 

comprovação, é dirigida ao gestor, a quem compete demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos, 

e não ao particular contratado. A obrigação do contratado de comprovar a prestação dos serviços 

como condição para receber o pagamento devido, nos termos da Lei 4.320/1964, dá-se perante a 

administração contratante, e não por exigência do órgão de controle, que, para condenar terceiro 

solidário, deve atestar que o serviço deixou de ser realizado. Acórdão n º 8057/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 359, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

1.4.26 Responsabilidade. Agente Político. Conduta omissiva. Irregularidade. Supervisão. Não cabe 

imputação de responsabilidade a agentes políticos quando não há a prática de atos administrativos de 

gestão, exceto se as irregularidades tiverem um caráter de tal amplitude e relevância que, no mínimo, 

fique caracterizada grave omissão no desempenho de suas atribuições de supervisão hierárquica. 

Acórdão nº 8092/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.27 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Empresário individual. Solidariedade. 

Execução judicial. CPF. CNPJ. Débito. Na hipótese de dano ao erário envolvendo empresa de 

natureza jurídica individual, apenas o proprietário deve ser responsabilizado pelo débito, uma vez que 

o empresário individual atua em nome próprio, respondendo seus bens particulares pelas dívidas 

decorrentes da atividade empresarial. Contudo, de forma a ampliar a busca pelos bens na fase de 

execução, devem ser apostos, no acórdão condenatório, os números do CPF e do CNPJ ao lado do 

nome do empresário individual. Acórdão nº 8597/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 360, 

disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.28 Responsabilidade. Convênio. Execução física. Execução financeira. Pagamento antecipado. 

Fiscal. Solidariedade. Débito. O fiscal de contrato de obra conveniada pode ser condenado 

solidariamente a ressarcir integralmente os valores repassados caso o descompasso entre as execuções 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.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/
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física e financeira do objeto, decorrente de pagamentos antecipados irregularmente, contribua para o 

abandono da obra pela contratada e para a imprestabilidade do que foi executado. Acórdão nº 

8249/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 360, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 COVID-19: legislação estadual e mensalidades escolares. É inconstitucional lei estadual que 
estabeleça redução das mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as 
medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a natureza de direito civil das normas incidentes sobre a contraprestação de serviços de 
educação, por tratarem de questão relacionada aos contratos. A lei impugnada, ao dispor sobre os 
termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de 
ensino e os estudantes, interfere na essência do contrato, de maneira a suspender a vigência de 
cláusulas contratuais que estão no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos. Não se 
cuida, portanto, de típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas 
por parte dos prestadores de serviços educacionais. De modo que caracterizada usurpação da 
competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Ademais, além de o ato legislativo 
estadual contrariar disciplina federal existente sobre o assunto, não se verifica peculiaridade regional a 
justificar um regramento específico quanto aos efeitos da pandemia da Covid-19 em tais contratos. 
Sob o aspecto material, a norma impugnada contraria a livre iniciativa e interfere de forma 
desproporcional em relações contratuais regularmente constituídas. O Plenário, por maioria, julgou 
procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.065/2020 
do estado do Pará, vencidos os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Rosa Weber. Os 
ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso declararam a inconstitucionalidade formal da 
mencionada legislação. ADI 6445/PA, Informativo do STF nº 1019, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19 

 

2.2 COVID-19: Competência legislativa estadual e vedação de interrupção dos serviços públicos 
de distribuição de energia elétrica por falta de pagamento durante a pandemia. Atendida a 
razoabilidade, é constitucional legislação estadual que prevê a vedação do corte do fornecimento 
residencial dos serviços de energia elétrica, em razão do inadimplemento, parcelamento do débito, 
considerada a crise sanitária. De fato, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (1), o 
texto constitucional não impede a elaboração de legislação estadual ou distrital que, preservando o 
núcleo relativo às normas gerais editadas pelo Congresso Nacional, venha a complementá-las e não 
substituí-las. Portanto, legítima a complementação, em âmbito regional, da legislação editada pela 
União, a fim de, ampliando-se a proteção do consumidor, preservar o fornecimento de serviço 
público. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido 
formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as Leis 5.143/2020 e 5.145/2020 
do estado do Amazonas que proíbem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta 
de pagamento de suas respectivas contas, enquanto perdurar o estado de emergência decorrente de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19
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situações de extrema gravidade social. ADI 6588/AM, Informativo do STF nº 1019, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19 

 

2.3 Empresas Estatais prestadoras de serviço público e sequestro de verbas públicas por decisão 
judicial. “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 suas dívidas, 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. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF). 
É inconstitucional o bloqueio ou sequestro de verba pública, por decisões judiciais, de empresa estatal 
prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. A 
jurisprudência da Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade de bloqueios e sequestros de verbas 
públicas de estatais por decisões judiciais por estender o regime constitucional de precatórios às 
estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 
ADPF 616/BA, Informativo do STF nº 1019, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19 

 

2.4 Autonomia financeira, orçamentária e administrativa da Universidade Federal. É 
inconstitucional emenda à constituição estadual que confere autonomia financeira e orçamentária 
próprias de órgãos de Poder à universidade estadual. A ampliação da autonomia de universidade 
estadual, vinculada ao Poder Executivo, para além da autonomia conferida pelo art. 207 da 
Constituição Federal (CF) (1) viola o princípio da separação dos Poderes. A CF confere autonomia 
financeira e orçamentária aos entes federados e aos Poderes instituídos, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública. Por outro lado, ao tratar das universidades, no texto constitucional (CF, art. 207) 
menciona-se apenas “autonomia de gestão financeira e patrimonial”, que consiste em liberdade para 
administrar os recursos e patrimônio que recebe, ou seja, a partir do momento em que “o dinheiro 
entra na sua conta”. É constitucional o repasse de recursos orçamentários para universidade estadual 
na forma de duodécimos. A previsão de repasse dos recursos na forma de duodécimos, embora não 
prevista pela CF para as universidades, está dentro da margem de discricionariedade do Chefe do 
Poder Executivo na construção da engenharia institucional mais adequada às necessidades e opções 
do estado ou município. Não pode o estado-membro, por meio de sua Constituição ou legislação, 
instituir procuradoria jurídica própria para universidade estadual.     O art. 132 da CF (2) estabelece 
um modelo de advocacia pública fundado no princípio da unicidade de representação judicial e de 
consultoria jurídica dos estados e do Distrito Federal, exceção feita apenas às Procuradorias 
autárquicas e fundacionais que já existiam quando do advento da Constituição (3). Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 
3º, 4º e 5º do art. 154 da Constituição do estado de Roraima, na redação dada pela EC 61/2018, e 
declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 154 da Constituição do estado de Roraima, na redação 
dada pela EC 61/2018, vencidos os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia.   ADI 5946/RR, 

Informativo do STF nº 1019, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19
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2.5 Desnecessidade de autorização legislativa para alienação de empresas subsidiárias. É 
dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias 
(1). No julgamento da ADI 5624 MC-Ref/DF, prevaleceu o entendimento de que a lei que autoriza a 
criação da empresa estatal matriz é suficiente para viabilizar a criação de empresas controladas e 
subsidiárias, não havendo se falar em necessidade de autorização legal específica para essa finalidade. 
Assim, se é compatível com a CF a possibilidade de criação de subsidiárias quando houver previsão 
na lei que cria a respectiva empresa estatal, por paralelismo, não há como obstar, por suposta falta de 
autorização legislativa, a alienação de ações da empresa subsidiária, ainda que tal medida envolva a 
perda do controle acionário do Estado. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
unanimidade, conheceu em parte da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte 
conhecida, julgou improcedente o pedido formulado contra o Edital de Leilão 1/2020 da Companhia 
Energética de Brasília (CEB), que se destina a alienação de cem por cento do controle acionário da 
CEB-Distribuição S.A. ADPF 794/DF, Informativo do STF nº 1019, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19 

 

2.6 Controle judicial da aplicação do percentual mínimo de recursos orçamentários em ações e 
serviços públicos de saúde. “É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar 
obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais 
mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado 
período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012.”. O controle judicial da exigência de 
aplicação de um percentual mínimo de recursos orçamentários em ações e serviços públicos de saúde, 
previsto no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é compatível com a 
Constituição Federal (CF) desde a edição da Emenda Constitucional (EC) 29/2000. Apesar de o 
Plenário do STF já ter se manifestado pela impossibilidade de aplicação, antes do advento da Lei 
Complementar (LC) 141/2012, da sanção de restrição de transferência voluntária federal a estado-
membro em razão do descumprimento do percentual mínimo de gastos em saúde (1), isso não conduz 
à impossibilidade do controle judicial do cumprimento dos percentuais mínimos de aplicação de 
recursos, previstos no art. 198, § 2º, II, da Constituição c/c o art. 77, § 1º, do ADCT (2). A regra 
instituidora da sanção imputável ao ente federativo que descumpre o mínimo constitucional só 
sobreveio com a edição da LC 141/2012, mas a exigência de aplicação de um percentual mínimo em 
ações e serviços públicos de saúde decorre diretamente da Constituição, desde a edição da EC 
29/2000. Com efeito, o art. 77, III e § 1º, do ADCT (4) indica expressamente os percentuais mínimos 
a serem observados pelos municípios desde o ano 2000, deixando claro o caráter autoaplicável da 
previsão, que deveria ser obedecida desde a sua promulgação. Com base nesse entendimento, ao 
apreciar o Tema 818 da repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu parcial provimento ao recurso 
extraordinário. Vencidos o ministro Marco Aurélio (relator), que deu provimento ao recurso, e o 
ministro Alexandre de Moraes, que lhe negou provimento.  RE 858075/RJ, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Control 

 

2.7 COVID-19: legislação estadual e planos de saúde. Por usurpar a competência da União para 
legislar privativamente sobre direito civil e política de seguros, é formalmente inconstitucional lei 
estadual que estabelece a possibilidade de o Poder Executivo proibir a suspensão ou o cancelamento 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341840220&ext=.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Covid19
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4685936&numeroProcesso=858075&classeProcesso=RE&numeroTema=818
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Control
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de planos de saúde por falta de pagamento durante a situação de emergência do novo coronavírus 
(Covid-19). O cuidado jurídico inaugurado pela Lei 8.811/2020 do estado do Rio de Janeiro ultrapassa 
o escopo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade, autorizando, de modo geral e 
indiscriminado, o sobrestamento do dever de adimplemento de obrigação contratual. Além disso, a 
norma impugnada adentra campo jurídico de institutos de direitos civil sobre tempo e modo de 
pagamento. Impõe às operadoras de planos de saúde o recebimento do pagamento parcelado de 
débitos anteriores a março de 2020 e regulamenta juros e multas ao vedar a cobrança desses encargos 
sobre dívidas consolidadas no período de aplicação das medidas restritivas na pandemia. Agrega-se a 
isso o fato de a Constituição Federal atribuir à União a disciplina sobre seguros e a fiscalização das 
operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a 
sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente 
atuarial (1). Convertido o exame da cautelar em pronunciamento de mérito, o Plenário, por maioria, 
julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 
8.811/2020 do estado do Rio de Janeiro. Vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa 
Weber. ADI 6441/RJ, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Controle 

 

2.8 Prerrogativa de Assembleias Legislativas e definição de crimes de responsabilidade.  É 
incompatível com a Constituição Federal ato normativo estadual que amplie as atribuições de 
fiscalização do Legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações. O art. 
50, caput e § 2º, da Constituição Federal (CF) (1) traduz norma de observância obrigatória pelos 
estados-membros, que, por imposição do princípio da simetria (CF, art. 25) (2), não podem ampliar o 
rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de 
responsabilidade (3). Além disso, compete privativamente à União (CF, art. 22, I) legislar sobre crime 
de responsabilidade (Enunciado 46 da Súmula Vinculante) (4). Com base nesse entendimento, o 
Plenário declarou inconstitucionais a expressão “e do Procurador-Geral de Justiça”, constante na 
redação original do art. 20, XVI, da Constituição do estado de São Paulo, a Emenda de 9/2000 e o 
art. 3º da Emenda de 24/2008. ADI 5289/SP, Informativo do STF nº 1020/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prerrogativas 

 

2.9 Constitucionalidade da criação de órgãos estaduais de polícia científica. Os estados podem 
optar por garantir a autonomia formal aos institutos de criminalística ou podem integrá-los aos demais 
órgão de segurança pública sem que isso importe ofensa material à Constituição. O art. 144, caput, da 
Constituição Federal (CF) previu norma de competência concorrente para a segurança pública ao 
dispor que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Concretizando o 
comando do § 7º do art. 144 da CF (1), a Lei 13.675/2018, que disciplina a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, traçou uma nova dimensão para a 
autonomia da polícia científica. Assim, ao reespecificar o comando constitucional, o legislador 
ordinário acolheu a interpretação que melhor realiza a finalidade da política de segurança, enfatizando 
o aspecto institucional e a eficiência dos órgãos administrativos. Ao mesmo tempo, rompeu-se com a 
anterior fórmula de organização que encontrava amparo neste Tribunal, qual seja, a de repartição 
federativa, com descentralização e engessamento. Em seu lugar, o Sistema Único de Segurança Pública 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Controle
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prerrogativas
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(SUSP) promove centralização do planejamento estratégico, e flexibilidade das atribuições dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, retirando, portanto, a taxatividade do caput do art. 144 da CF. 
Em termos de legislação concorrente, os estados detêm plena autonomia para legislar sobre 
determinada matéria, caso essa competência não tenha sido exercida pela União ou, nos termos de 
uma verdadeira clear statement rule, o poder de inovação do ente menor tenha sido expressamente 
retirado por norma constitucional ou federal. Ademais, na forma do que se decidiu no julgamento da 
ADI 2.575/PR (2), a faculdade de desenhar institucionalmente os órgãos de polícia científica foi 
garantida aos estados. A existência, nos quadros da Administração Pública estadual, de órgão 
administrativo de perícias não gera obrigação de subordiná-lo à polícia civil. Dada a dimensão de 
autonomia sobre os órgãos de polícia científica, assim como a teleologia imanente à Lei 13.675/2018, 
não há razões para supor que a CF haveria determinado a subordinação de agentes de necrotomia, 
papiloscopistas e peritos oficiais à Polícia Civil. Com base nesse entendimento, o Plenário, julgou 
improcedente o pedido formulado na ação direta para declarar a constitucionalidade dos arts. 3º, I, d, 
7º e 119, do Decreto 5.979/2019; dos arts. 2º, IV a VI, e 3º, caput, da Lei 3.461/2019; e do art. 2º da 
Lei 3.608/2019, todos do estado do Tocantins. ADI 6621/TO, Informativo do STF nº 1020/21, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prerrogativas 

 

2.10 Serviço Notarial e de Registro – substituição, aposentadoria e regime de contratações de 
funcionários. É incompatível com a Constituição Federal (CF) a interpretação de que prepostos, 
indicados pelo titular de cartório ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições 
ininterruptas por períodos superiores a seis meses. A autorização legal para que o titular do cartório 
possa indicar o seu substituto é compatível com a Constituição, dada a necessidade de que o serviço 
público seja ininterrupto. Mas isso não autoriza o exercício abusivo da prerrogativa, de tal modo que 
o empregado (substituto) assuma de fato, por longos períodos, a própria titularidade. Nesse sentido, 
tendo-se em vista que o § 3º do art. 236 da CF (1) não permite que qualquer serventia fique vaga, sem 
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses, extrai-se da referida 
norma que a substituição precária de um notário ou registrador por agente ad hoc não pode superar 
esse período. A Lei 8.935/1994 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da 
aposentadoria compulsória aos notários e registradores. Isso porque tal disciplina decorre diretamente 
da CF. Ademais, com o advento da EC 20/1998, que alterou a redação do art. 40 da CF para considerar 
sujeito à aposentadoria compulsória apenas o ocupante de cargo público, esta Suprema Corte passou 
a considerar inaplicável esse tipo de jubilação aos notários e registradores (2). É constitucional a regra 
de transição do regime de cartório oficializado para o regime privado prevista no art. 48 da Lei 
8.935/1994 (3). Com relação aos serviços notariais e de registros, remanesceram dois regimes jurídicos 
distintos a partir da Constituição de 1988: a) o dos cartórios oficializados e b) o dos cartórios 
privatizados. O dispositivo impugnado reconheceu essa diversidade de regimes e criou opção para 
que servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados pudessem ser contratados, pelo regime 
trabalhista comum (CLT), pelos delegatários. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, 
julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade. ADI 1183/DF, Informativo do 
STF nº 1020/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prerrogativas 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Prerrogativas
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2.11 Responsabilidade objetiva do Estado e profissional da imprensa ferido durante manifestação 
tumultuosa. “É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa 
ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou 
conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da 
vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre 
acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física.” O Estado responde de 
forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura 
jornalística de manifestação pública em que ocorra tumulto ou conflito, desde que o jornalista não 
haja descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco 
à sua integridade física, caso em que poderá ser aplicada a excludente da responsabilidade por culpa 
exclusiva da vítima. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF) (1) prevê a responsabilidade civil 
objetiva do Estado quando presentes e configurados a ocorrência do dano, o nexo causal entre o 
evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência 
de causa excludente da responsabilidade civil (força maior, caso fortuito ou comprovada culpa 
exclusiva da vítima). Não é adequado, no entanto, atribuir a profissional da imprensa culpa exclusiva 
pelo dano sofrido, por conduta de agente público, somente por permanecer realizando cobertura 

jornalística no local da manifestação popular no momento em que ocorre um tumulto, sob pena de 
ofensa ao livre exercício da liberdade de imprensa. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, ao apreciar o Tema 1.055 da repercussão geral, deu provimento a recurso extraordinário. 
Vencido o ministro Nunes Marques. Em seguida, por maioria, o Tribunal fixou a tese de repercussão 
geral. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux (Presidente). 
RE 1209429/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria 

 

2.12 Matéria interna corporis e controle de constitucionalidade. “Em respeito ao princípio da 
separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o 
desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário 
exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas 
meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria ‘interna corporis’.” O controle 
judicial de atos “interna corporis” das Casas Legislativas só é cabível nos casos em que haja desrespeito 
às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo [Constituição Federal (CF), arts. 59 a 69]. 
Por força do princípio constitucional da separação de Poderes (CF, art. 2º), não cabe ao Poder 
Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo para interpretar normas regimentais (1). No caso, o 
tribunal de justiça, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/2018, que 
revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, se restringiu à interpretação do art. 91 do 
Regimento Interno do Senado Federal, não tendo apontado, contudo, desrespeito às normas 
pertinentes ao processo legislativo previsto na CF. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, ao apreciar o Tema 1.120 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário 
para cassar o acórdão recorrido na parte em que reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei 
13.654/2018, a fim de que o tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta. Vencido o 
ministro Marco Aurélio.RE 1297884/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1021, disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria 

 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5695282&numeroProcesso=1209429&classeProcesso=RE&numeroTema=1055
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6044054&numeroProcesso=1297884&classeProcesso=RE&numeroTema=1120
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria
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2.13 Competência legislativa: plano de saúde, exames e procedimentos cirúrgicos, prazo para 
autorização ou negativa. Por usurpar competência privativa da União para legislar sobre Direito 
Civil e política de seguros, é inconstitucional preceito de lei estadual que estabeleça prazo máximo de 
24 horas para as empresas de plano de saúde regionais autorizarem ou não solicitações de exames e 
procedimentos cirúrgicos em seus usuários que tenham mais de sessenta anos. A competência 
suplementar dos estados para legislar sobre saúde e proteção ao consumidor não se confunde com o 
núcleo essencial dos contratos de prestação de serviços das operadoras de planos de saúde, sob pena 
de invasão da competência da União estabelecida no art. 22, I e VII, da Constituição Federal (CF) (1) 
(2). Ademais, cumpre ressaltar que a matéria se encontra regulamentada em sentido diverso pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão de âmbito federal responsável pela disciplina do tema 
(Lei 9.961/2000). Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 1º 
da Lei 9.394/2010 do estado do Espírito Santo (3). Vencidos os ministros Edson Fachin (relator), 
Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. ADI 6452/ES, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria 

 

2.14 Competência legislativa: plano de saúde, carência contratual e COVID-19. Por usurpar 
competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, Comercial e política de seguros, é 
inconstitucional legislação estadual que impeça as operadoras de planos de saúde de recusarem o 
atendimento ou a prestação de alguns serviços, no âmbito de seu território, aos usuários 
diagnosticados ou suspeitos de estarem com Covid-19, em razão de período de carência contratual 
vigente. A imposição de períodos de carência pelas operadoras de planos de saúde é tema que já foi 
disciplinado pela Lei federal 9.656/1998, no exercício de competência privativa da União 
[Constituição Federal (CF) art., 22, I e VII] (1), de modo que não cabe ao legislativo estadual inovar 
na matéria. Ademais, ao impor obrigações às operadoras de planos de saúde, a Lei 11.716/2020 do 
estado da Paraíba (2) interfere diretamente nas relações contratuais firmadas entre as operadoras e os 
usuários contratantes, ocasionando relevante impacto financeiro. Em consequência, influencia na 
eficácia do serviço prestado pelas operadoras, que se veem obrigadas a alterar substancialmente a 
atuação apenas naquela unidade federativa. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, 
julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 
11.716/2020 do estado da Paraíba. Vencidos os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio e Rosa 
Weber. ADI 6493/PB, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria 

 

2.15 Norma constitucional estadual e invasão da competência municipal. É inconstitucional norma 
de constituição estadual que veda aos municípios a possibilidade de alterarem destinação, os fins e os 
objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. Sobre a 
delimitação de competência dos entes federados quanto ao ordenamento territorial, planejamento, uso 
e ocupação do solo urbano, a Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 30, I e VIII (1), a 
competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e “promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano”. No mesmo sentido, a CF dispõe, no art. 182 (2), a competência 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria
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material dos municípios para a execução da política de desenvolvimento urbano. Além disso, 
no exercício da competência para editar normas gerais de direito urbanístico, a União reconheceu a 
competência dos municípios para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, 
assim como estabelecer, para cada zona em que se divida o território municipal, os usos permitidos 
de ocupação do solo. Nesse passo, ainda que os estados tenham competência para editar legislação 
suplementar em matéria urbanística, nos termos do art. 24, I, da CF (3), reconhece-se o protagonismo 
que o texto constitucional conferiu aos municípios em matéria de política urbana (4). Por fim, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a delimitação de competência 
municipal por meio de dispositivo de constituição estadual ofende o princípio da autonomia municipal 
(5). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu da presente ação direta e, 
no mérito, julgou procedente o pedido para declarar inconstitucionais os §§ 1º a 4º do inc. VII do art. 
180 da Constituição do estado de São Paulo. ADI 6602/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria 

 

2.16 Competência do TCU. Ente da Federação. Autonomia administrativa. Incentivo à Cultura. 
Lei Aldir Blanc. Na fiscalização do uso dos recursos oriundos da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 
não compete ao TCU interferir na discricionariedade dos critérios estabelecidos por estados e 
municípios em seus regramentos próprios, ajustados à realidade local, acerca dos aspectos específicos 
de execução da política pública. Acórdão nº 1325/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

2.17 Invasão de Terras Indígenas: intervenção da União e COVID-19. Cabível o deferimento de tutela 
provisória incidental em arguição de descumprimento de preceito fundamental para adoção de todas 
as providências indispensáveis para assegurar a vida, a saúde e a segurança de povos indígenas vítimas 
de ilícitos e problemas de saúde decorrentes da presença de invasores de suas terras, em situação 
agravada pelo curso da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19). No caso concreto, a 
verossimilhança do direito alegado e o perigo na demora estão configurados, devendo incidir os 
princípios da precaução e da prevenção, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 
Federal (1). Isso porque suficientemente demonstrados indícios de conflitos violentos e ameaças por 
invasores das Terras Indígenas (TIs) Yanomami e Munduruku, os quais, ali presentes para praticar 
atividades ilegais de mineração e extração de madeira, promovem desmatamento e contribuem com 
problemas de saúde dessas comunidades que, já debilitadas por quadros de desnutrição e anemia, são 
contaminadas pelo mercúrio usado no garimpo, e, no curso da pandemia, ficam, ainda, sujeitas ao 
contágio pelo Covid-19 e por outras doenças levadas pelos invasores. Com base nesse entendimento, 
o Plenário, por unanimidade, ratificou cautelar deferida em ação de descumprimento de preceito 
fundamental, para determinar à União a adoção imediata de todas as medidas necessárias à proteção 
da vida, da saúde e da segurança das populações indígenas que habitam as TIs Yanomami e 
Munduruku, diante da ameaça de ataques violentos e da presença de invasores, devendo destacar todo 
o efetivo necessário a esse propósito e permanecer no local enquanto presente o risco. Quanto à 
sistemática da intervenção da União nessas terras determinou-se, ainda, que: “(i) está vedada à União 
a atribuição de qualquer publicidade às suas ações, devendo abster-se de divulgar datas e outros 
elementos, que, ainda que genéricos, possam comprometer o sigilo da operação, de modo assegurar 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#mat%C3%A9ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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sua efetividade; (ii) eventuais providências que demandem a atuação deste Juízo quanto a tais ações 
deverão ser processadas nos autos sigilosos em que tramita o Plano Sete Terras Indígenas; (iii) a União 
deverá entrar em contato com o representante da PGR, conforme orientado nos aludidos autos, para 
acompanhamento da operação, assegurada a cadeia de custódia da informação; (iv) a União deverá 
apresentar relatório sobre a situação das aludidas TIs e sobre a operação realizada, tal como ali 
determinado; (v) de forma a evitar a reiteração do ilícito, está desde logo autorizado pelo Juízo que as 
medidas de intervenção sejam acompanhadas da destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos 
e instrumentos da infração, inclusive dos equipamentos nela utilizados, pelos fiscais ambientais, no 
local do flagrante, sem necessidade de autorização de autoridade administrativa hierarquicamente 
superior, providência cautelar amparada pelos arts. 25 e 72, V, da Lei 9.605/1998 e pelos arts. 101, I, 
e 111 do Decreto 6.514/2008. Nesse sentido, a Polícia Federal deverá dar ciência desta decisão aos 
servidores que participarem da operação para que destruam os equipamentos.” ADPF nº 709 DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1022, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
022.pdf 

 

2.18 Direito à Saúde: fornecimento de medicamento pelo Estado, ausência de registro sanitário e 
importação autorizada pela ANVISA. “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, 
medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela 
agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a 
imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar 
constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção 
terapêutica do SUS.” Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer 
medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tem a importação autorizada pela Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para tanto, devem ser comprovadas a imprescindibilidade 
do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de 
dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). No exame 
do Tema 6 (1) e do Tema 500 (2) da repercussão geral, o Tribunal estabeleceu algumas premissas 
consensuais para que o Poder Judiciário possa compelir o Estado a fornecer fármaco não constante 
das listas de dispensação do SUS, quais sejam: (i) a comprovação da imprescindibilidade do 
medicamento; (ii) a impossibilidade de substituição por outro similar; (iii) a incapacidade financeira do 
enfermo; e (iv) o impedimento de a demanda cuidar de medicamento experimental ou de uso não 
autorizado pela Anvisa. No caso concreto, a respeito da substância terapêutica pleiteada, além de não 
ser proibida a comercialização no País, a importação de produtos à base de canabidiol, para uso 
pessoal, tem autorização da Anvisa, se cumpridos critérios específicos. O recorrido, inclusive, possui 
autorização individual da Agência. Desse modo, o Plenário negou provimento a recurso 
extraordinário. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin, que fixaram tese 
diversa; e o ministro Nunes Marques, que não fixou tese. RE nº 1165959/SP, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1022, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
022.pdf 
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3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Planejamento. LDO. Anexo de Metas Fiscais (LRF). Memória e metodologia de cálculo. 
Margem de discricionariedade e mero arbitramento de valores. O Anexo das Metas Fiscais da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve conter a memória e metodologia de cálculo que justifique 
os resultados pretendidos, sob pena de configurar conduta com flagrante desrespeito do Poder 
Executivo ao estabelecido no § 2º, inciso II, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. 
Com referencial normativo na LRF, não se evidencia qualquer margem de discricionariedade 
administrativa quanto à inserção da memória e metodologia de cálculo no Anexo das Metas Fiscais da 
LDO. 3. As “metas” são prognoses, que podem ou não acontecer, todavia, a chance delas se realizarem 
será maior se forem fixadas segundo as regras previstas na LRF, que inclui, dentre outras coisas, 
memórias e metodologia de cálculos dos três exercícios anteriores, não se podendo admitir o mero 
arbitramento de valores sem referência real, somente para cumprir as formalidades legais. Processo nº 
8.874-9/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 72, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

3.2 Planejamento. Orçamento. Despesa sem autorização legislativa. Aprimoramento do Sistema 
de Administração Financeira. Chefe do Executivo. Unidades Orçamentárias. A realização de 
despesas sem autorização legislativa orçamentária interfere nos aspectos patrimonial, orçamentário e 
financeiro das contas anuais do ente federado, o que demanda do chefe do Poder Executivo o 
aprimoramento do sistema de administração financeira, não só por meio dos procedimentos, 
orientações e normas voltadas ao controle financeiro da Administração, como pela promoção de 
permanente capacitação dos servidores, lotados nas unidades orçamentárias, e diretamente 
responsáveis pela gestão dos recursos públicos. 2. Ainda que não seja possível ao chefe do Poder 
Executivo fiscalizar, de forma concomitante, a legalidade das despesas assumidas em cada uma das 
unidades orçamentárias, de modo a evitar a ocorrência da realização de despesas sem autorização 
legislativa e prévio empenho, possui o dever, a partir da ciência dos atos irregulares, de promover as 
medidas necessárias à apuração de eventuais responsabilidades. Processo nº 24.337-0/2019, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 72, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

3.3 Prestação de Contas. Créditos Adicionais. Divergência entre informações físicas e eletrônicas. 
Transparência, veracidade e fidedignidade. A divergência entre informações de créditos adicionais 
enviadas por meio físico e aquelas constantes da prestação de contas em sistema informatizado de 
auditoria prejudica a transparência e a veracidade dos fatos contábeis, elementos fundamentais para a 
realização de uma administração eficiente e proba. As informações exigidas por atos normativos do 
Tribunal de Contas devem ser encaminhadas pelo jurisdicionado com fidedignidade, pois a 
desconformidade ou eventuais divergências prejudicam o exercício do controle externo. Processo nº 
8.797-1/2019, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 72, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
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3.4 Prestação de Contas. Sonegação de documento ou informação. Ausência de parcerias com 
entidade do terceiro setor. Dever de Prestar Contas. Atuação Cooperativa. 1. Nenhum 
documento ou informação pode ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, 
sob qualquer pretexto, sob pena de caracterizar falta grave passível de cominação de pena (art. 215, 
Constituição Estadual). 2. O dever de prestar contas abrange não só o encaminhamento de 
documentos ao Tribunal de Contas na forma regulamentar, mas também a atuação cooperativa do 
gestor em fornecer as informações necessárias para o exercício do controle externo em tempo hábil, 
a exemplo do relato acerca da ausência de contrato, termo de parceria ou instrumento congênere 
firmado com entidades do terceiro setor. Processo nº 8.821-8/2019, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 72, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf 

 

3.5 ICMS. Decadência. Pagamento a menor. Dimensionamento incorreto do crédito tributário. 
Creditamento indevido. Diferencial de alíquotas. Art. 150, § 4º, do Código Tributário 
Nacional. Na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de dimensionamento 
incorreto do crédito tributário (creditamento a maior e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o 
art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, ambos do CTN. O termo inicial do prazo decadencial de tributo 
sujeito a lançamento por homologação - como é o caso, em regra, do ICMS -, depende da circunstância 
de ter o contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos termos da Súmula 
555 do STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em 
que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa" . Ou seja, não antecipado o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro 
lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o art. 150, § 4º, do CTN, ou 
seja, desde a ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o lançamento suplementar, 
sob pena de homologação tácita do lançamento. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.817.191/RS, 
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24/04/2020. No caso analisado, verificou-se 
não pagamento de tributo referente a diferença a menor entre o que foi pago pelo contribuinte e o 
que foi apurado, posteriormente, no lançamento complementar, pelo Fisco, em decorrência do 
creditamento integral, realizado pelo contribuinte, e do diferencial de alíquotas. Pontua-se que, no 
caso analisado, não há qualquer imputação da prática, pelo contribuinte, de ato doloso, fraudulento 
ou simulado. Em casos tais, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4º, do CTN, tendo início na 
data da ocorrência do fato gerador. "Com efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a 
questão jurídica apresentada a partir da existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do 
contribuinte. Para essa finalidade, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra 
indagar a razão pela qual o contribuinte não realizou o pagamento integral do tributo. A dedução aqui 
considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte 
decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não 
cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela Administração. Se esse crédito abarcasse todo 
o débito tributário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia, como visto, diante de 
uma situação excludente da aplicação do art. 150, § 4º, do CTN" (STJ, AgRg nos EREsp 
1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 07/11/2011). Com isso, 
conclui-se que na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de dimensionamento 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00101679/BJ072_Abr_2021.pdf.pdf
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incorreto do crédito tributário (creditamento a maior e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o 
art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, do CTN. AREsp 1.471.958-RS, Informativo de Jurisprudência do 
STJ nº 698, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.6 Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Transferências constitucionais e 
legais. Cultura. Execução Orçamentária. Exceção. Entendimento. Os recursos repassados para 
enfrentamento dos efeitos da pandemia na área cultural pela Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), por 
se tratar de transferências obrigatórias da União, podem ser utilizados até o final de 2021, mesmo que 
não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020 (art. 8º, parágrafo único da LC 
101/2000 – LRF e Acórdão 4.074/2020 – Plenário). Acórdão nº 1118/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 356, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.7 O “interesse local” previsto no artigo 30, V, da Constituição Federal, em relação aos serviços 
de iluminação pública em estradas federais dentro de perímetro urbano não afasta a 
responsabilidade da União por sua adequada e correta prestação, de forma que a assunção 
dessa obrigação pelo Município, mesmo que em regime de colaboração exige, além da 
justificativa com relação a esse interesse, a satisfação dos requisitos do art. 62 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, notadamente, quanto à autorização na lei de diretrizes orçamentária 
e na lei orçamentária anual. Ainda que presente o "interesse local" nos serviços de iluminação 
pública de rodovias federais, de que trata o inciso V do art. 30 da Constituição Federal, que legitimaria 
a outorga de sua competência ao Município, não há como ignorar que coexiste a responsabilidade da 
União pela prestação desses mesmos serviços, estabelecendo-se, assim, como adequado o regime de 
cooperação, com assento constitucional no art. 241. Dentro dessa linha de raciocínio, importante 
mencionar a seguinte decisão, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, na resposta à Consulta 777.729, 
em que foram estabelecidos relevantes condicionantes a essa cooperação. No enfrentamento do 
mérito dessa consulta, foi destacado posicionamento que ressalta a aplicação do art. 62, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal a essa hipótese. Essa mesma preocupação com o equilíbrio das contas 
públicas, especialmente dos Municípios, é retratada na Informação nº 577/20, da Coordenadoria de 
Gestão Municipal, quando, para concluir que a alegação da competência do município em estrada 
federal, apesar de trecho urbano, não retira ipso facto da União, a sua competência, reproduz as 
discussões travadas na CCJ na Câmara dos Deputados, envolvendo uma Proposta de Emenda 
Constitucional sobre o tema. Dessa forma, independentemente da aprovação da referida proposta de 
emenda constitucional, entendendo que a competência não pode ser atribuída de forma exclusiva ao 
Município, dada a responsabilidade da União, por meio do DNIT, em relação à conservação, 
manutenção e segurança das estradas federais, o que inclui sua adequada iluminação, mesmo em 
perímetro urbano, de modo que a resposta deve trazer como condicionante a essa atuação conjunta, 
quando reconhecido, de fato o interesse dos munícipes, a satisfação dos requisitos do art. 62 da LRF, 
sem a indicação de protagonismo do Município que a premissa da definição da competência originária 
pode sugerir. Há que se levar em conta, ainda, como fator de ponderação, as dificuldades financeiras 
enfrentadas pelos Municípios, agravadas, significativamente, pela queda de arrecadação na atual fase 
de pandemia e sobrecarga de despesas na área de saúde, bem como, a relevância e a urgência da 
prestação dos serviços de iluminação nas estradas, como forma de conferir maior segurança às 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27201900798039%27.REG.
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4074%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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estradas, com vistas à diminuição dos sinistros, notadamente nas áreas urbanas, como retratado na 
instrução da própria consulta. A propósito, aliás, a observação da CGM, no sentido de que ?o gravame 
orçamentário e financeiro para os municípios paranaenses nesta consulta, sem a oitiva dos próprios 
Municípios torna-a altamente questionável sob o aspecto da ausência do contraditório e ampla defesa 
aos argumentos do consulente. Nessas condições, ainda que reconhecendo o brilhantismo do voto 
condutor e da pertinência de seus fundamentos, entendo que a mudança de posicionamento desta 
Corte, para além das considerações constantes desta proposta divergente, acerca do compartilhamento 
de responsabilidades, não se mostraria oportuna. Face ao exposto, divergindo parcialmente do voto 
do Ilustre Relator, voto pela resposta à consulta nos seguintes termos: O "interesse local" previsto no 
art. 30, V, da Constituição Federal, em relação aos serviços de iluminação pública em estradas federais 
dentro de perímetro urbano não afasta a responsabilidade da União por sua adequada e correta 
prestação, de forma que a assunção dessa obrigação pelo Município, mesmo que em regime de 
colaboração, exige, além da justificativa com relação a esse interesse, a satisfação dos requisitos do art. 
62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente, quanto à autorização na lei de diretrizes 
orçamentárias e na lei orçamentária anual. Processo nº 678076/18 - Acórdão nº 891/21 - Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94/21, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

3.8 Representação. Abertura de créditos adicionais especiais demanda autorização em lei 
específica, não sendo adequada autorização genérica contida em lei orçamentária – 
Existência de causas mitigadoras da responsabilidade. Procedência, com emissão de 
recomendação. Alguns apontamentos efetuados acerca do objeto da representação, mostram-se 
absolutamente necessários, de modo a não gerar conclusão de que a análise do TCE/PR foi 
incorreta/deficiente, ou de que houve ofensa ao devido processo legal. Explico: Embora tenha o 
Ministério Público do Estado proposto ação penal versando acerca da abertura de créditos adicionais 
na gestão do Prefeito, tal ação não se confunde com a presente Representação por dois motivos: (i) o 
presente feito trata de fatos ocorridos no exercício de 2014, e o processo judicial em referência de 
fatos ocorridos no exercício de 2015; e (ii) os fundamentos/argumentos tecidos pelo Parquet Estadual 
não se identificam exatamente às alegações constantes do presente feito, sendo que, além disso, a 
manifestação da então Diretoria de Contas Municipais contida na Instrução 2242/16 acabou por 
delinear o encaminhamento do presente processo em um rumo específico. Desta feita, observa-se que 
o objeto deste feito deve se circunscrever ao exame da necessidade de autorização legislativa específica 
para cada decreto de abertura de crédito adicional especial, de acordo com a orientação da DCM que 
subsidiou o juízo de admissibilidade da representação, sob pena de ser inevitável a abertura de novo 
contraditório, medida a qual não me parece necessária (em razão da análise que se seguirá), nem 
adequada, uma vez que constituirá em fixação de "novo? objeto ao processo mais de seis anos após a 
ocorrência dos respectivos fatos. Mérito - Compulsando as orientações fornecidas pelos mais 
abalizados órgãos pátrios acerca de procedimentos orçamentários, verifica-se que a abertura de 
créditos adicionais especiais demanda autorização mediante lei específica, não sendo possível a 
emissão de autorização genérica em sede da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda que verificada 
autorização específica para alguns dos créditos especiais, o que se observa é que a maior parte deles 
foi inadequadamente autorizado de forma genérica em sede de leis orçamentárias. A impropriedade 
de tal procedimento, consoante se observa das orientações da STN e do TCU, decorre de aspecto 
explicado de maneira absolutamente simples e acurada pela DCM na Instrução 2242/16. Inafastável, 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356374.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356374.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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nesta senda, mostra-se a procedência da representação. Ocorre, porém, que o reconhecimento de 
procedimento impróprio por parte de gestor não demanda, per si, a aplicação de penalidades. In casu, 
entendo que a falta enseja apenas a emissão de recomendação ao Município, uma vez que mitigada 
pelos seguintes aspectos: (a) esta Corte de Contas exarou decisões de acordo com as quais é regular a 
autorização de abertura de créditos especiais de forma genérica em leis orçamentárias , de modo que 
não se entende adequado penalizar gestor que tenha simplesmente seguido entendimento oriundo 
desta Casa; (b) não restaram demonstradas deficiências materiais decorrentes das alterações 
orçamentárias em comento, seja mediante não cumprimento de metas/programas, sejam em razão de 
prejuízo ao erário; e (c) é desarrazoada a imputação de culpa por questões técnicas como a ora 
averiguada única e exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo. Não por outro motivo, aliás, na ação 
penal movida pelo Ministério Público, também os Secretários de Administração foram arrolados como 
responsáveis. Assim, entendo proporcional a simples emissão de recomendação para implementação 
os procedimentos orçamentários municipais. Em face de todo o exposto, voto no sentido de que deve 
o Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgar procedente a representação, entendendo impróprio 
o procedimento adotado pela Administração do Município de abertura de créditos adicionais especiais 
mediante autorização genérica contida em lei orçamentária, e recomendar ao Município que, em casos 
futuros, quando verificar a necessidade de abertura de créditos adicionais especiais, busque autorização 
mediante lei específica, dando pleno conhecimento à Câmara das despesas intentadas que não 
possuem previsão orçamentária original. Processo nº 367533/15 - Acórdão nº 738/21 - Tribunal 
Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94/21, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

3.9 ICMS. Decadência. Pagamento a menor. Dimensionamento incorreto do crédito tributário. 
Creditamento indevido. Diferencial de alíquotas. Art. 150 § 4º do Código Tributário Nacional. 
Na hipótese de lançamento suplementar de ICMS, em decorrência de dimensionamento incorreto do 
crédito tributário (creditamento a maior e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, 
e não o art. 173, I, ambos do CTN. O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a 
lançamento por homologação - como é o caso, em regra, do ICMS -, depende da circunstância de ter 
o contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos termos da Súmula 555 do 
STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir 
o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a 
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa" . Ou seja, não antecipado o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro lado, 
antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o art. 150, § 4º, do CTN, ou seja, 
desde a ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o lançamento suplementar, sob 
pena de homologação tácita do lançamento. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.817.191/RS, Rel. 
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24/04/2020. No caso analisado, verificou-se não 
pagamento de tributo referente a diferença a menor entre o que foi pago pelo contribuinte e o que foi 
apurado, posteriormente, no lançamento complementar, pelo Fisco, em decorrência do creditamento 
integral, realizado pelo contribuinte, e do diferencial de alíquotas. Pontua-se que, no caso analisado, 
não há qualquer imputação da prática, pelo contribuinte, de ato doloso, fraudulento ou simulado. Em 
casos tais, o prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4º, do CTN, tendo início na data da ocorrência 
do fato gerador. "Com efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a questão jurídica 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356160.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356160.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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apresentada a partir da existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para 
essa finalidade, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão 
pela qual o contribuinte não realizou o pagamento integral do tributo. A dedução aqui considerada 
(creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da 
escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que veio 
a ser recusada (glosada) pela Administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tributário a ponto 
de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia, como visto, diante de uma situação excludente 
da aplicação do art. 150, § 4º, do CTN" (STJ, AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 07/11/2011). Com isso, conclui-se que na hipótese de lançamento 
suplementar de ICMS, em decorrência de dimensionamento incorreto do crédito tributário 
(creditamento a maior e diferencial de alíquotas), deve ser aplicado o art. 150, § 4º, e não o art. 173, I, 
do CTN. AREsp 1.471.958-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 698, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

 

3.10 Incidência do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da CONFINS – 
Modulação de efeitos. A tese, com repercussão geral, fixada no julgamento do RE 574706 (“O ICMS 
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”) produz efeitos a partir de 
15.3.2017 (data da sessão de julgamento), ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas 
até essa data. A atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante 
aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, recomenda o balizamento dos efeitos do 
que decidido no processo, para preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os 
casos ajuizados até a data da sessão de julgamento, em 15.3.2017.   A boa-fé, a confiança e a segurança 
jurídica são princípios fundamentais subjacentes à prospecção dos efeitos das decisões judiciais 
modificadoras da jurisprudência até então dominante (v. Informativos STF 856 e 857). Por isso, a 
modulação também pode ser aplicada a casos em que a modificação na orientação jurisprudencial 
ocorre em desfavor da Fazenda Pública.  O planejamento fazendário deu-se dentro de legítimas 
expectativas traçadas de acordo com a interpretação até então consolidada pelo Superior Tribunal de 
Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo. Com esse entendimento, o Plenário, por maioria, 
acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado, vencidos os 
ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. O Plenário, também por maioria, rejeitou os 
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição. No ponto referente ao ICMS 
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata 
do ICMS “destacado” nas notas fiscais, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e 
Gilmar Mendes.  RE 574706 ED/PR, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7
%C3%A3o 

 

3.11 Capacidade tributária ativa: Imposto de Renda incidente sobre rendimentos pagos a 
autarquia e fundações estaduais e distritais. “É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do 
que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.” Pertence aos estados e 
ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos, 
quando pagos, por si, respectivas autarquias e fundações. Nos termos do que disposto no art. 157, I, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo856.htm#Incid%C3%AAncia%20do%20ICMS%20na%20base%20de%20c%C3%A1lculo%20da%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20para%20o%20PIS%20e%20da%20COFINS.
https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo857.htm#Incid%C3%AAncia%20do%20ICMS%20na%20base%20de%20c%C3%A1lculo%20da%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20para%20o%20PIS%20e%20da%20COFINS%20-%202
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
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da Constituição Federal (CF) (1), depreende-se haver o constituinte estabelecido distinção 
considerados o ente competente e o beneficiado pela receita tributária. Embora a competência 
impositiva tenha sido atribuída à União (CF, art. 153, III) (2), cabe aos estados e ao Distrito Federal a 
arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos pagos. No ato de retenção dos valores, dá-se 
a incorporação, ao patrimônio estadual ou distrital, do produto arrecadado. Frise-se que, ao disciplinar 
a entrega de recursos a ser realizada pela União, considerada fração do montante arrecadado a título 
de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e Imposto de Renda - IR, o constituinte decotou, 
para efeito de cálculo, o importe versado no art. 157, I, da CF, o que revela a disponibilidade originária 
e efetiva dos valores pelos estados e Distrito Federal. Por fim, sendo as unidades federativas 
destinatárias do tributo retido, cumpre reconhecer-lhes a capacidade ativa para arrecadar o imposto. 
Por esse motivo, na linha de precedente da Corte (3), cabe à Justiça comum estadual julgar controvérsia 
envolvendo Imposto de Renda retido na fonte, na forma do art. 157, I, da CF, ante a ausência do 
interesse da União sobre ação de repetição de indébito relativa ao tributo. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por unanimidade, ao apreciar o Tema 364 da repercussão geral, deu 
provimento a recurso extraordinário para determinar a conversão, em renda do estado do Rio de 
Janeiro, dos depósitos judiciais realizados no processo. RE 607886/RJ, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 1017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7
%C3%A3o 

 

3.12 Compensação ou Restituição de Indébitos. Relação jurídico-tributária de filial. Matriz. 
Legitimidade ativa. A matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou 
compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Na origem, trata-se de mandado de segurança, 
objetivando que a autoridade impetrada se abstivesse de cobrar a Contribuição para o Seguro Acidente 
de Trabalho (SAT) com base em alíquota apurada de acordo com a atividade preponderante da 
empresa como um todo e permitisse o recolhimento dessa contribuição com base em alíquotas 
aferidas de acordo com a atividade preponderante em cada estabelecimento. No caso, o Tribunal a 
quo estabeleceu que a matriz e cada filial deveriam, individualmente, buscar o Poder Judiciário, com 
vistas a obter declaração do direito de se enquadrar em alíquota diversa da que vinha lhe sendo 
atribuída. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica 
como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com 
todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade. As filiais são estabelecimentos secundários 
da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de 
poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 
O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e 
operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de 
dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. Os valores a receber provenientes de pagamentos 
indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode 
discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de 
suas filiais. AREsp 1.273.046-RJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 700, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3823000&numeroProcesso=607886&classeProcesso=RE&numeroTema=364
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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3.13 PIS. Confins. Programa de inclusão digital. Lei nº 11.196/2005 ( Lei do Bem). Alíquota zero. 
Prazo determinado e sob condição onerosa. Prorrogação do prazo pela Lei nº 13.097/2015. 
Antecipação do vencimento desse prazo, pela Lei nº 13.241/2015. Impossibilidade. Princípio 
da segurança jurídica. Artigo 178 do CTN. Súmula 544 do STF. É ilegal a antecipação do 
vencimento do benefício fiscal pelo art. 9º da Medida Provisória n. 690/2015, convertida na Lei n. 
13.241/2015, sendo imperioso o restabelecimento da desoneração fiscal objetiva dada ao PIS e à 
Cofins pelos artigos 28 a 30 da Lei do Bem até o dia 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 
5º da Lei n. 13.097/2015, incidentes sobre a receita bruta a varejo de produtos relacionados ao 
Programa de Inclusão Digital. Na origem, a contribuinte varejista insurge-se quanto à submissão aos 
efeitos do art. 9º da MP n. 690/2015 (convertida na Lei n. 13.241/2015), dispositivo que antecipa, em 
três exercícios, o derradeiro dia da redução a zero, por prazo certo, das alíquotas da Contribuição ao 
PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta das alienações dos produtos especificados em lei. Tal 
desoneração foi disciplinada pela Lei n. 11.196/2005 para as vendas efetuadas até 31.12.2009 (arts. 28; 
e 30, II), e, posteriormente, para as alienações até: (i) 31.12.2014, pelo disposto na MP n. 472/2009, 
convertida na Lei n. 12.249/2010; e (ii) 31/12/2018, em razão da superveniência da MP n. 656/2014, 
convertida na Lei n. 13.097/2015. De início, impende destacar a disciplina do Código Tributário 
Nacional quanto ao instituto da isenção, notadamente na modalidade condicionada e por prazo certo: 
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, 
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 
104. (Redação dada pela Lei Complementar n. 24/1975). Não obstante a controvérsia não diga 
respeito à isenção, destaca-se a convergência quanto à aplicação do art. 178 do CTN à hipótese de 
fixação, por prazo certo e em função de determinadas condições, de alíquota zero das exações. Com 
efeito, revela-se desarrazoado afastar-se a aplicação de tal dispositivo legal na hipótese da alíquota 
zero, pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em 
posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal. Assinale-se que a fruição da 
redução da alíquota a zero sujeitava a empresa varejista: (i) à restrição de fornecedores, apenas os 
nacionais com adoção do processo produtivo indicado pelo Poder Executivo poderiam ser 
contratados; e (ii) à limitação do preço de venda. Estampadas, desse modo, as condições para a fruição 
da exoneração tributária, revestidas de nítido caráter oneroso, especialmente, no ambiente da 
economia de livre mercado. Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, há muito, cristalizou, em sua 
Súmula 544, de 1969, o entendimento de que as "isenções tributárias concedidas, sob condição 
onerosa, não podem ser livremente suprimidas". Ainda, a proteção da confiança no âmbito tributário, 
uma das faces do princípio da segurança jurídica, prestigiado pela norma do art. 178 do CTN, deve 
ser homenageada, sob pena de olvidar-se a boa-fé da contribuinte, que aderiu à política fiscal de 
inclusão social, concebida mediante condições onerosas para o gozo do incentivo da alíquota zero de 
tributos (Contribuição ao PIS e a Cofins). Assim, a sujeição ao limite de preço, somada à restrição na 
contratação dos fornecedores, revela a contrapartida da empresa no que tange à ação governamental 
voltada à democratização do acesso aos meios digitais, porquanto esteve ela submetida ao efeito 
próprio da restrição à liberdade empresarial - a diminuição do lucro -, impondo a imediata readequação 
da estrutura do negócio, além da manutenção dessa conformação empresarial durante o longo período 
de vigência do incentivo. Ademais, consistindo a previsibilidade das consequências decorrentes das 
condutas adotadas pela Administração outro desdobramento da segurança jurídica, como sublinhado, 
configura ato censurável a prematura extinção do regime de alíquota zero para tais contribuições, após 
sua prorrogação para novos exercícios, os quais, somados aos períodos anteriormente concedidos, 
ultrapassam uma década de ação indutora do comportamento dos agentes econômicos do setor, 
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inclusive dos varejistas, com vista a beneficiar os consumidores de baixa renda. REsp nº 1.725.452-
RS, REsp 1.725.452-RS, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.14 Contribuição para o PIS/Pasep e Confins e insumos recicláveis.  “São inconstitucionais os arts. 
47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos 
recicláveis.” É inconstitucional o complexo normativo formado pelos arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, 
que impede empresas, submetidas ao regime não cumulativo, de compensarem créditos da 
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, oriundos da aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas 
de vários materiais, entre eles, plástico, papel, cartão, vidro, ferro, aço, cobre, níquel, alumínio, 
chumbo, zinco e estanho, além de outros desperdícios e resíduos metálicos. Submetidas a condições 
de mercado similares, as empresas que adquirem matéria-prima reciclável não competem em pé de 
igualdade com as produtoras que utilizam insumos extraídos da natureza, cujo potencial de degradação 
ambiental é indubitavelmente superior. Os dispositivos impugnados oferecem tratamento tributário 
prejudicial às cadeias econômicas ecologicamente sustentáveis, desincentivando a manutenção de 
linhas de produção assentadas em tecnologias limpas e no reaproveitamento de materiais recicláveis. 
A proibição de abatimento de créditos na aquisição de insumos reutilizáveis (art. 47) não é 
suficientemente compensada pela isenção de PIS/Cofins concedida na etapa anterior da cadeia 
produtiva (art. 48), resultando em elevação da carga tributária total incidente sobre o processo de 
reciclagem. As consequências são ainda mais nocivas quando a fornecedora de tais insumos é optante 
pelo Simples Nacional. A lei não prevê isenção tributária para o microempresário ou empresa de 
pequeno porte e, mesmo assim, proíbe a apuração de créditos pelo adquirente. As normas 
impugnadas, além de violarem diretamente o princípio da igualdade, uma vez que o critério de 
distinção é ilegítimo, são incompatíveis com as finalidades que a Constituição Federal almeja em 
matéria de proteção ao meio ambiente e de valorização do trabalho humano. Ao apreciar o Tema 304 
da Repercussão Geral, o Plenário, por maioria e em conclusão de julgamento, deu provimento ao 
recurso extraordinário, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 47 da Lei 11.196/2005 e, por 
arrastamento, do art. 48 do mesmo diploma normativo (1), nos termos do voto do Ministro Gilmar 
Mendes. RE 607109, Informativo do STF nº 1020/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3
%A3o 

 

3.15 Cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros de contratos de swap para fins 
de hedge. “É constitucional o artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, no que autorizada a cobrança de 
Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para 
fins de hedge.” Havendo saldo positivo na liquidação da obrigação ao termo do contrato de swap para 
fins de hedge, é constitucional a cobrança do Imposto de Renda na forma do art. 5º da Lei 9.779/1999. 
Isso porque, havendo aquisição de riqueza ante a operação de swap, incide o imposto, não 
importando a destinação dada aos valores. Mesmo se direcionados a neutralizar o aumento da dívida 
decorrente do contrato principal, em razão da valorização da moeda estrangeira, cumpre tributar os 
rendimentos. Ademais, assentada a materialidade do Imposto de Renda no tocante às operações, 
improcede o alegado quanto a empréstimo compulsório ou exercício ilegítimo da competência 
tributária residual da União (arts. 148 e 154 da Constituição Federal). Tampouco há confisco ou ofensa 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3810658&numeroProcesso=607109&classeProcesso=RE&numeroTema=304
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3810658&numeroProcesso=607109&classeProcesso=RE&numeroTema=304
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3%A3o
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ao princípio da irretroatividade. Com base nesse entendimento, o Plenário, ao apreciar o Tema 185 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. RE 1224696/SP, Informativo do STF 
nº 1020/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3
%A3o 

 

3.16 Taxa de registro de contatos. É constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência 
razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia, 
nos termos do do art. 145, II, da Constituição Federal. A Taxa de Registro de Contratos, devida pelo 
exercício regular do poder de polícia do Detran/PR, não se afigura excessiva a caracterizar ofensa ao 
princípio que veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Não há, tampouco, incongruência 
entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal por ela remunerada. Com base nesse entendimento, 
o Plenário conheceu da ação direta de inconstitucionalidade apenas na parte na qual impugnado o 
valor da Taxa de Registro de Contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia do 
Detran/PR, disposta no § 1º do art. 3º da Lei 20.437/2020 do estado Paraná (1) e, nesta parte, julgou 
improcedente o pedido. ADI 6737/PR, Informativo do STF nº 1020/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3
%A3o 

 

3.17 Finanças Públicas. COVID-19. Educação. MDE. Limite mínimo constitucional. Saldo 
bancário. Trata-se de consulta formulada a esta Corte de Contas pelo prefeito de João Neiva 
solicitando resposta para as seguintes indagações: “1) Considerando que a Lei Federai nº 11738/08 
que instituiu o piso salarial do magistério é anterior à Lei nº 173/20, é possível a proposição de projeto 
de lei para adequação da carreira do magistério ao piso federai? 2) Caso o projeto de lei seja aprovado, 
é possível efetuar a adequação ainda no ano de 2020? 3) Em virtude do cenário de pandemia os saldos 
bancários disponíveis e específicos das contas da Educação, fonte de recursos 101 - MDE (recurso 
destinado a controlar o cumprimento ao artigo 212 da CFIBB) poderão ser utilizados na composição 
do cálculo para efeito de cumprimento dos limites de gastos da Educação no exercício de 2020, 
conforme determina o artigo 212 da CF/88”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, nos termos do 
voto de relator, deliberou, preliminarmente, por não conhecer da consulta quanto aos 
questionamentos 01 e 02, em razão do não atendimento do requisito disposto no art. 122, §1º, IV4 , 
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), conhecendo-a apenas quanto 

ao item 03, para, no mérito, a responde-la nos seguintes termos:  1.3.1. Os saldos bancários 
disponíveis e específicos das contas da Educação, fonte de recursos 101 - MDE (recurso destinado a 
controlar o cumprimento ao artigo 212 da CF), não poderão ser utilizados na composição do cálculo 
para efeito de cumprimento dos limites de gastos em educação no exercício de 2020. Parecer em 
Consulta TC nº 008/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
112.pdf 

 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5743456&numeroProcesso=1224696&classeProcesso=RE&numeroTema=185
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5743456&numeroProcesso=1224696&classeProcesso=RE&numeroTema=185
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Contribui%C3%A7%C3%A3o
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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3.18 Finanças Públicas. COVID-19. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Os municípios e 
estados estão impedidos de conceder a revisão geral anual, prevista no art. 37, X, CF, enquanto vigorar 
a LC 173/2020. Não é possível a edição de lei municipal e/ou estadual no ano de 2021, concedendo 
a revisão geral anual aos servidores, prevista no art. 37, C, da CF, com vigência a partir de 01/01/2022, 
independentemente do índice oficial adotado. Trata-se de consulta formulada prefeito municipal de 
Rio Novo do Sul, suscitando as seguintes dúvidas a esta Corte de Contas: “1. Com o advento da Lei 
Complementar 173/2020, o município fica impedido de dar efetivo cumprimento ao comando da 
Constituição Federal insculpido no inciso X do art. 37, o qual assegura a revisão geral anual à 
remuneração dos servidores públicos? 2. É possível a edição de lei municipal no ano de 2021, 
concedendo a revisão geral anual aos servidores prevista no inciso X do art. 37 da Constituição 
Federal, em percentuais a serem apurados a partir da inflação acumulada nos últimos 12 (doze) meses 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com vigência a partir de 01/01/2022”? O 
Plenário desta Corte, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu da consulta e, no 

mérito, a respondeu nos seguintes termos:  1.2.1. Os municípios e estados estão impedidos de 

conceder a revisão geral anual, prevista no art. 37, X, CF, enquanto vigorar a LC 173/2020.  1.2.2. 
Não é possível a edição de lei municipal e/ou estadual no ano de 2021, concedendo a revisão geral 
anual aos servidores, prevista no art. 37, X, da CF, com vigência a partir de 01/01/2022, 
independentemente do índice oficial adotado. Parecer em Consulta TC nº 009/2021, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf 

 

3.19 Finanças Públicas. COVID-19. Despesa com Pessoal. Revisão Geral Anual. Progressão 
Funcional. Concurso Público. Abono Pecuniário. Parecer em Consulta TC nº 014/2021, sobre 
concessão de revisão geral anual, progressão funcional e abono pecuniário a servidores, bem como a 
realização de concurso público, durante o período de vigência da Lei Complementar Federal nº 
173/2021. O presidente da Câmara Municipal de Marilândia formulou consulta ao TCEES suscitando 
os seguintes questionamentos: “1) Gostaríamos de saber sobre algumas interpretações acerca da LC 
176/2020 e o que ela implica para os municípios que receberam as verbas elencadas pela LC 173/2020, 
é possível conceder revisão geral anual para seus servidores públicos durante o período estipulado na 
lei? 2) Para esses mesmos municípios, é possível conceder progressão funcional aos seus servidores? 
É possível contar esse tempo (de 2020 a 2021) para progressão? 3) No que diz respeito aos concursos 
homologados e suas suspensões expressas no art. 10 da referida lei, isso se aplica a todas as esferas 
administrativas (municipal estadual e federal)? Tal pergunta é feita tendo em vista que a mencionada 
lei trata de assuntos de competências municipais e estaduais de forma misturada com as competências 
federais. 4) Quanto a concessão de abono aos servidores, por ser um pagamento esporádico, com 
adequação a lei orçamentária anual com dotação específica e suficiente, conforme Parecer consulta 
001/2012 do TCEES, é possível a sua concessão para os anos de 2020 e 2021”? O Plenário desta 
Corte, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu 

nos seguintes termos:  1.1.1. Durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus SARS-CoV-2, instituído pela Lei Complementar 173/2020 até 31.12.2021, 
independentemente do recebimento do auxílio financeiro advindo deste pelo ente federado, a 
expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de recomposição remuneratória a agentes 
públicos, a qualquer título, ainda que dentro do percentual da correção monetária acumulado em 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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período anterior, viola a vedação legal contida no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, 
é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no art. 359-D do Código 

Penal.  1.1.2. É possível a concessão de progressão funcional bem como, para esse fim, a contagem 
do tempo compreendido entre a publicação da LC 173/2020 e 31/12/2021 para os servidores 
públicos dos entes federativos, independentemente do recebimento ou não do auxílio financeiro do 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, quando a progressão estiver 

prevista em lei publicada anteriormente à publicação da LC 173/2020.  1.1.3. A suspensão dos 
prazos de validade dos concursos públicos homologados enquanto vigente o período de calamidade 
pública, estabelecida no art. 10 da LC 173/2020, somente se aplica à União e aos concursos públicos 
federais, não alcançando os demais entes federativos. Os estados e municípios podem editar normas 
com previsão semelhante. 1.1.4. É possível a concessão de abono pecuniário, de caráter esporádico, 
aos servidores públicos entre 28/05/2020 e 31/12/2021, se houver previsão em lei específica 
publicada antes da publicação da LC 173/2020. Assim, não é possível a edição de lei específica que 
preveja a concessão de abono a servidores públicos após o início da vigência da LC 173/2020 até 
31/12/2021. Parecer em Consulta TC nº 014/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-112.pdf 

 

3.20 Finanças Públicas. COVID-19. Despesas com Pessoal. Concurso Público. Nomeação de 
Pessoal. Reposição de Vacância. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de Serra, 
solicitando resposta desta Corte de Contas para as diversas dúvidas relacionadas à interpretação da 
Lei Complementar Federal nº 173/2021 (reproduzidas abaixo na resposta) no que tange à realização 
de concurso público e a nomeação de pessoal durante o período de sua vigência. O Plenário desta 

Corte, à unanimidade, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos:  1.1.1. 
É possível a manutenção de concursos públicos que estão em andamento, com taxa de inscrição 
recolhida, mas que ainda não foram homologados? Resposta: Sim. Não há qualquer vedação na LC 
173/2020 ao prosseguimento de concursos públicos já deflagrados, porém ainda não homologados; 
apenas limita-se a realização, ou seja, a abertura de novos concursos a partir da vigência daquela norma 

até 31/12/2021, ao preenchimento de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios;  1.1.2 Sendo possível 
a manutenção, as convocações e nomeações poderão ocorrer normalmente? Em caso de limitação das 
nomeações, poderão ocorrer se não houver impacto econômico-financeiro? Resposta: As admissões 
dos aprovados nos concursos públicos, seja concurso já em andamento ou novo concurso, até 
31/12/2021, estão adstritas às situações de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. O impacto 
econômico-financeiro, resultante do aumento de despesa, condiciona a admissão de pessoal APENAS 
para reposições de cargos de chefia, direção e assessoramento, ou seja, cargos em comissão. Desta 
feita, as nomeações decorrentes de aprovação em concurso público só podem ser realizadas para 
preencher cargos desocupados (por aposentadoria, falecimento, demissão, entre outras hipóteses de 

vacância legalmente previstas), como já dito, ainda que representem aumento de despesa.  1.1.3 
Entendendo pela impossibilidade de manutenção, o concurso deverá (poderá) ser suspenso até 
31/12/2021 ou deverá cancelado? Resposta: Conforme esclarecido na letra a, não há impossibilidade 
de manutenção de concursos já em andamento em razão da LC 173/2020. Entretanto, a nomeação 
dos aprovados estará condicionada à comprovação de que se refere ao preenchimento de vacância, 

nos termos já consignados na letra b.  1.1.4 No caso de suspensão do concurso até 31/12/2021, o 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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Município necessita editar lei ordinária autorizando a suspensão ou basta ato normativo do Poder 
Executivo? Resposta: O artigo 105 , da LC 173/2020, não trata da suspensão de concursos públicos 
em andamento, mas da suspensão do prazo de validade de concursos públicos já homologados. E, 
ainda assim, apenas no âmbito da União, tendo em vista o veto presidencial ao parágrafo primeiro. 
Nada impede, todavia, que o Poder Executivo de qualquer dos entes federativos determine a 
suspensão de concursos públicos em andamento em razão da pandemia do SARSCOVID2, diante 
das restrições e dificuldades impostas pela situação de calamidade pública. Nesse caso, embora não 
necessite de lei ordinária, vez que não requer autorização do Poder Legislativo, por envolver matéria 
de mérito administrativo, o ato de suspensão deve estar devidamente motivado, para fins de atender 

aos princípios da boa-fé, razoabilidade, publicidade e segurança jurídica.  1.1.5. No caso de 
cancelamento do concurso, as taxas de inscrição deverão ser devolvidas? Resposta: Sim. Ainda que 
não haja previsão editalícia, as taxas de inscrição recolhidas para a participação em concurso público 
posteriormente cancelado devem ser devolvidas aos candidatos, sob pena de enriquecimento ilícito da 

Administração Pública.  1.1.6. No caso de suspensão, poderá ser oportunizado aos inscritos a 
solicitação de devolução da taxa de inscrição? Resposta: A partir do entendimento de que a situação 
de calamidade pública decorrente da Covid-19 é circunstância alheia à vontade tanto da Administração 
Pública (caso fortuito) quanto do candidato participante, respondemos à pergunta formulada neste 
item no sentido de que se a oportunização aos inscritos de solicitar a devolução da taxa de inscrição 
no caso de suspensão de concurso público em razão da pandemia do SARSCOVID2 redundar em 
prejuízo para a Administração, ou comprometer a realização a posteriori do certame, a recuperação 
desse valor, em função do desinteresse em permanecer na disputa, deverá ficar a cargo de cada 
candidato, pelas vias cabíveis, a partir da demonstração de que a alteração das condições inicialmente 

pactuadas no edital atingiu a sua esfera de direitos individual.  1.1.7. Na hipótese da realização do 
concurso público não causar impacto financeiro negativo ou aumento de despesa ao Município, seria 
possível sua realização, independentemente das restrições impostas pela Lei Complementar nº 
173/2020? Resposta: A realização de concurso público não está condicionada, pela LC 173/2020, à 
“verificação de impacto financeiro negativo ou aumento de despesa” para o ente federativo. A conditio 
sine qua non para a realização de certame, em princípio, vedada até 31/12/2021, é a reposição de 
vacâncias, nos termos dos incisos IV e V, do artigo 8º6 da norma, como já esclarecido nas letras a e 
b. Portanto, desde que deflagrado para preencher vagas já existentes na estrutura organizacional da 
Administração, é possível a realização de concurso público sem qualquer outra restrição da LC 
173/2020. 1.1.8. Em relação ao art. 8º, V, da Lei Complementar nº 173/2020, qual é a extensão do 
termo “vacâncias” que permite a realização de concurso público para reposições? Serão consideradas 
as vacâncias que acontecerem durante o período de proibição (28/05/2020 a 31/12/2021) ou as 
vacâncias anteriores ao período de vigência da proibição? Resposta: O art. 8, V, da Lei Complementar 
n 173/3020, ao referir-se ao termo vacância, dirige-se aos cargos criados por lei que não estejam 
providos. Quanto ao momento do surgimento da vaga, a LC 173/2020 não estabeleceu o lapso 
temporal no qual deveriam ocorrer as vacâncias. Nesse sentido, considerando o seu teor restritivo, a 
referida norma não deve comportar interpretação extensiva, com a imposição de condicionantes não 
previstas no texto legal. Assim, as vacâncias podem ter ocorrido antes ou vir a ocorrer durante a 

vigência da LC 173/2020.  1.1.9. Para que seja possível a realização de concurso público para 
“reposição”, é necessário que o cargo já tenha sido preenchido e se encontre vago ou cargos nunca 
preenchidos também permitem a realização do concurso? Resposta: As exceções às vedações de 
práticas de atos previstas na lei referente à gestão dos serviços públicos foram previstas para dar 
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conformidade ao princípio federativo, preservando a autonomia de gestão dos entes federados, e a 
conveniência administrativa dela decorrente, necessária para proverem a prestação de serviços 
públicos. A interpretação, não só do disposto no inciso IV do artigo 8º da LC 173/20, mas dos demais 
incisos do referido artigo, deve ter como norte o referido princípio. Não se trata de invocação genérica 
deste, para afastar o texto expresso da lei, mas sim da necessidade de conferir a este coerência quando 
analisado no sistema normativo em que inserido. A interpretação a contrario sensu do inciso II7 do 
artigo 8º da LC 173/20 admite a criação de cargos, emprego ou função desde que não implique 
aumento de despesa. O inciso IV e o inciso V, por sua vez, admitem a nomeação em cargo efetivo e 
vitalício e a realização de concurso público somente para reposição de vacâncias. Mas a lei não veda a 
possibilidade de criação de cargo público efetivo, o que pode ser feito sem aumento de despesa, por 
meio do ato de transformação, que "se dá pela extinção do cargo anterior e criação do novo”. Ao 
originar um novo cargo efetivo, como consequência, o seu primeiro provimento não é decorrente de 
vacância, não estando essa hipótese contemplada no rol do artigo 60 da Lei Complementar Estadual 
46/94. Portanto, a interpretação literal leva a contradições e retira a eficácia da norma. Apesar de não 
haver vedação para criação de cargo efetivo que não aumente despesa, o ente da Federação estará 
impedido de provê-lo na hipótese de aplicar a literalidade do disposto nos incisos IV e V, que admitem 
a contratação e realização de concurso somente para "reposição decorrente de vacâncias". Para os fins 
de não incorrer em aumento de despesa em razão do estado de calamidade, qual a finalidade de se 
conferir distinção entre cargos já existentes nunca providos daqueles que já foram? É possível o 
provimento de cargos públicos transformados, que são cargos novos, portanto não são "reposições 
decorrentes de vacâncias", por força do disposto no inciso II, mas não se deve admitir o provimento 
de cargos novos criados antes da LC 173/20? Qual a finalidade da norma é preservada para conferir 
essa discriminação, engessando a autonomia administrativa do ente federado que, para melhor 
consecução dos serviços públicos precisa prover os cargos anteriormente criados, mas que nunca 
foram providos? Portanto, uma interpretação integrada e coesa das prescrições dos incisos II, IV e V 
do artigo 8º da LC 173/20 permite que sejam providos cargos efetivos novos, criados a partir do ato 
de transformação, o que, por sua vez, faz atrair o método teleológico, para afastar contradições e 
maximizar a preservação do princípio federativo, a partir da qual deve ser compreender pela 
possibilidade de realização de concurso público para provimento de cargo efetivo nunca antes 
provido, mas criado antes do advento da LC 173/20. Em outras palavras, entende-se que o legislador 
tenha visado, por um lado, restringir a criação de novos cargos e empregos públicos e, por outro, 
permitir o provimento daqueles já criados no momento de publicação da Lei Complementar n. 
173/2020 – independentemente de já terem sido ocupados anteriormente ou não. Assim, a 
possibilidade de reposição de vacância deve ser entendida de forma mais ampla como a possibilidade 
de provimento de cargos e empregos públicos vagos no momento de publicação da lei, aplicando-se 

a vedação ao provimento dos cargos e empregos criados após essa publicação.  1.1.10. Considera-se 
“reposição” o cargo que decorre de uma transformação administrativa, ou seja, a vacância do cargo 
anterior se transmite para o cargo transformado? Resposta: É razoável interpretar como reposição o 
preenchimento de cargo derivado da transformação de outro, que foi extinto. É importante deixar 
registrado que o simples preenchimento de um cargo vago, efetivo ou em comissão, por meio de 
reposição já pode redundar em majoração de despesas se, por exemplo, tal cargo já estivesse 
desocupado antes da LC 173/2020. Contudo, em se tratando de cargo em comissão, há expressa 
proibição de que eventuais reposições acarretem aumento de despesa e, portanto, o provimento de 
cargo em comissão derivado da transformação de outro já encontra esse óbice legal, coincidente com 
a condição imposta nos incisos II e III, do artigo 8º (criação de cargo, emprego ou função e alteração 
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de carreira). No entanto, em se tratando de reposição de cargo efetivo, como já vimos, não há essa 
condicionante relativa ao incremento de despesa, de forma que, para viabilizar o provimento de cargo 
efetivo decorrente da transformação de outro, faz-se necessária uma interpretação sistemática do 
inciso IV com os incisos II e III do artigo 8º, transportando para as reposições decorrentes dessa 
hipótese o limitador da proibição de aumento de despesa existente para a criação de cargo, emprego 
ou função, bem como alteração de carreira, sob pena de violação à LC 173/2020. Importa ressaltar, 
por fim, que somente a avaliação do caso concreto poderá atestar a legalidade de processo de 
modificação da estrutura organizacional por meio da transformação de cargos, não perpassando pela 
análise efetuada nesta Consulta. Parecer em Consulta TC nº 010/2021, Informativo de Jurisprudência 
do TCEES nº 112, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf 

 

3.21 Finanças Públicas. COVID-19. Auxílio alimentação. Lei temporária. Prorrogação. Parecer em 
Consulta TC nº 013/2021. Não é possível a prorrogação de auxílio-alimentação concedido por lei 
temporária cuja vigência tenha cessado durante a calamidade pública decorrente da pandemia do Sars-
Cov-2, por configurar a instituição de novo benefício, vedada pelo inciso VI do artigo 8°, da LC 
173/2020, bem como a majoração do benefício. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito 
municipal de Conceição do Castelo, suscitando resposta do TCEES quanto às seguintes dúvidas: “1 - 
Manutenção da concessão de auxílio alimentação no ano de 2021. Se a lei complementar n° 173/2020 
proíbe, até 31/12/2021, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 
ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, seria possível, durante o ano de 
2021, manter o pagamento habitualmente feito a servidores públicos de auxílio alimentação por 
intermédio de nova lei municipal? 2 - Majoração do auxílio alimentação a servidores públicos 
municipais no mês de dezembro. Se a lei complementar nº 173/2020 proíbe, até 31/12/2021, criar ou 
majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer 
natureza, inclusive de cunho indenizatório, seria possível incrementar, no mês de dezembro, por meio 
de nova lei, o quantitativo pago a título de auxílio alimentação a servidores públicos municipais”? O 
Plenário desta Corte de Contas, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu da consulta 

e, no mérito, a respondeu no seguinte sentido:  1.2.1. Não é possível a prorrogação de auxílio-
alimentação concedido por lei temporária cuja vigência tenha cessado durante a calamidade pública 
decorrente da pandemia do Sars-Cov-2, o que configura a instituição de novo benefício, vedada pelo 
inciso VI8 do artigo 8°, da LC 173/2020, bem como a majoração do benefício. Parecer em Consulta 
TC nº 013/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
112.pdf 

 

3.22 Representação. A abertura de créditos adicionais especiais demanda autorização em lei 
específica, não sendo adequada autorização genérica contida em lei orçamentária – 
Existência de causas mitigadoras da responsabilidade – Procedência, com emissão de 
recomendação. Representação em desfavor do Prefeito do Município, em razão da suposta abertura 
de créditos adicionais sem autorização legislativa durante o exercício de 2014. Aduziram os 
Representantes, em síntese, que: as leis por meio das quais os créditos adicionais foram autorizados 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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não atenderam à previsão do art. 16, da LRF, assim como não consideraram o total acumulado dos 
créditos adicionais já abertos, nem o valor restante da dotação parcialmente cancelada; foram 
ignorados os aplicáveis ditames da Lei 4.320/64; quando da abertura de créditos adicionais especiais, 
os respectivos decretos não obedeceram à previsão da respectiva lei autorizadora; e em análise do 
Orçamento aprovado, no montante de R$ R$ 268.240.991,74, foi verificada a abertura de créditos 
adicionais que somam R$ 220.863.695,40. Mérito - Compulsando as orientações fornecidas pelos mais 
abalizados órgãos pátrios acerca de procedimentos orçamentários, verifica-se que a abertura de 
créditos adicionais especiais demanda autorização mediante lei específica, não sendo possível a 
emissão de autorização genérica em sede da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda que verificada 
autorização específica para alguns dos créditos especiais, o que se observa é que a maior parte deles 
foi inadequadamente autorizado de forma genérica em sede de leis orçamentárias. A impropriedade 
de tal procedimento, consoante se observa das orientações da STN e do TCU, decorre de aspecto 
explicado de maneira absolutamente simples e acurada pela DCM na Instrução 2242/16. Inafastável, 
nesta senda, mostra-se a procedência da representação. Ocorre, porém, que o reconhecimento de 
procedimento impróprio por parte de gestor não demanda, per si, a aplicação de penalidades. In casu, 
entende-se que a falta enseja apenas a emissão de recomendação ao Município, uma vez que mitigada 
pelos seguintes aspectos: (a) esta Corte de Contas exarou decisões de acordo com as quais é regular a 
autorização de abertura de créditos especiais de forma genérica em leis orçamentárias, de modo que 
não se entende adequado penalizar gestor que tenha simplesmente seguido entendimento oriundo 
desta Casa; (b) não restaram demonstradas deficiências materiais decorrentes das alterações 
orçamentárias em comento, seja mediante não cumprimento de metas/programas, sejam em razão de 
prejuízo ao Erário; (c) é desarrazoada a imputação de culpa por questões técnicas como a ora 
averiguada única e exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo. Não por outro motivo, aliás, na ação 
penal movida pelo Ministério Público, também os Secretários de Administração foram arrolados como 
responsáveis. Assim, entende-se proporcional a simples emissão de recomendação para 
implementação dos procedimentos orçamentários municipais que, em casos futuros, quando verificar 
a necessidade de abertura de créditos adicionais especiais, busque autorização mediante lei específica, 
dando pleno conhecimento à Câmara das despesas intentadas que não possuem previsão orçamentária 
original. Processo nº 367533/15 - Acórdão nº 738/21 - Tribunal Pleno – Boletim de Jurisprudência 
do TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

3.23 Relatório de instrução. Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificação de cumprimento. 
Relatório de gestão fiscal. Regular. Quadrimestre. Regular. O TCE/SC conheceu do Relatório 
de Instrução que trata dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO’s dos 1° e 2° 
bimestres de 2020 e do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1° quadrimestre de 2020, encaminhados 
por meio eletrônico pelo Poder Executivo, de conformidade com o previsto nos arts. 54 e 55, da Lei 
Complementar Federal n. 101/2000, para considerar regulares, nos termos do art. 36, § 2º, “a”, da Lei 
Complementar Estadual n. 202/2000, os dados examinados.  Tratam os autos de verificação do 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) do Poder Executivo – Secretaria de Estado da 
Fazenda, concernente aos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO’s do 1° e 2° 
bimestres de 2020 e do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1° quadrimestre de 2020, nos termos da 
Lei Complementar (federal) nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar nº 
202/2000 - Lei Orgânica deste Tribunal e da Instrução Normativa nº TC-
002/2001.  Inicialmente, o Relator constatou que o Poder Executivo apresentou o Relatório Resumido 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356160.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/LEI-ORGANICA-CONSOLIDADA.pdf
https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/LEI-ORGANICA-CONSOLIDADA.pdf
http://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/instrucao_normativa_n_02-2001consolidada.pdf
http://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/leis_normas/instrucao_normativa_n_02-2001consolidada.pdf
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da Execução Orçamentária – RREO do 1º bimestre de 2020, o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária – RREO do 2º bimestre de 2020 e o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º 
quadrimestre de 2020 conforme o art. 52, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, “o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) deverá ser publicado até 30 (trinta) dias após 
o encerramento de cada bimestre, tendo sido constatado que as publicações dos Relatórios Resumidos 
da Execução Orçamentária, referentes ao 1º e 2º bimestres/2020, ocorreram dentro do prazo legal, e 
também foi constatado que o Estado, até o 2º bimestre do exercício 2020, segundo dados enviados 
pelo Poder Executivo, obteve um Superavit Orçamentário no valor de R$ 984,66 milhões".  De 
acordo com o Relator, ao final do 2º bimestre/2020, houve um resultado primário "acima da linha", 
no valor de R$ 1,17 bilhão (superavit) e "abaixo da linha", no montante de R$ 980,31 milhão 
(superavit), sendo registrado que a meta fixada na LDO, para o exercício de 2020, corresponde a 
superavit de R$ 1,68 bilhão. Conclusivamente, observou-se que ao final do 2º bimestre de 2020, o 
Estado obteve um resultado nominal "acima da linha" positivo, no valor de R$ 1,01 bilhão, resultado 
nominal "abaixo da linha" negativo, de R$ 194,91 milhões e resultado nominal ajustado "abaixo da 
linha" positivo, de R$ 824,14 milhões.  Quanto aos Restos a Pagar, o Relator apontou que os números 
apresentados pelo Poder Executivo, demonstram que foram inscritos, ao final do exercício 2019, de 
forma consolidada (Poderes e órgãos), R$ 295,37 milhões em Restos a Pagar Processados e Não 
Processados Liquidados (exceto intraorçamentários). Desse valor, R$ 307,79 milhões foram pagos até 
o 2º bimestre de 2020 e R$ 53,45 mil foram cancelados. Já quanto aos valores inscritos como Restos 
a Pagar Não Processados (exceto intraorçamentários) ao final do exercício 2019, têm-se o montante 
de R$ 767,69 milhões. Até o 2º bimestre de 2020 foram cancelados R$ 242,49 milhões e R$ 468,73 
milhões foram pagos. E sobre os Restos a Pagar intraorçamentários, o Relator destacou que "foram 
inscritos como Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, ao final do exercício 2019, 
R$ 22,04 milhões, tendo sido pagos, até o final do 2º bimestre de 2020, R$ 22,46 milhões, restando o 
saldo a pagar de R$ 190,29 mil". Ele também observou que, quanto à aplicação mínima de 60% 
(sessenta por cento) do FUNDEB na remuneração do magistério - ensino fundamental e médio, o 
demonstrativo apresentou o percentual de 73,29%, ficando acima do disposto pelo §5º do artigo 60 
do ADCT da CF/88.  Já no tocante à análise da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente 
Líquida (RCL), o Relator salientou que "verificou-se que o Poder Executivo, cujo limite máximo legal 
para este tipo de despesa é de 49,00% da RCL, apresentou gasto total de R$ 11,61 bilhões, 
correspondendo a 46,05% da Receita Corrente Líquida Ajustada - RCL apurada no período, a qual 
totalizou R$ 25,21 bilhões (fl. 404). Conforme se extrai do Relatório Técnico, o inciso II do § 1º do 
artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, define que caberá aos Tribunais de Contas alertarem ao 
referido Poder quando o montante da despesa total com pessoal ultrapassar noventa por cento do 
limite legal (49% da Receita Corrente Líquida)". Assim, segundo o Relator, cabe alerta ao Poder 
Executivo toda vez que sua despesa total com pessoal atingir 44,10% da Receita Corrente Líquida 
apurada no período e "diante disso, em virtude do disposto no diploma legal anteriormente citado, 
bem como nos termos da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, art. 27, inciso II, este Tribunal 
de Contas, por meio da Diretoria de Contas de Governo/Coordenadoria de Contas de Governo 
Estadual, emitiu Relatório nº DGO 130/2020, de 15/07/2020, [...] informando que, conforme cálculo 
preliminar, a despesa com pessoal do Poder Executivo havia ultrapassado o limite de alerta, previstos 
pela Lei Complementar nº 101/2000, bem como sobre a necessidade de o Poder Executivo atentar 
ao que prescreve o art. 22 da referida Lei Complementar". Ele relatou que, em 30/07/2020, o Tribunal 
encaminhou o ofício ao Secretário de Estado da Fazenda e que "a Notificação de Alerta ao Poder 
Executivo foi publicada no Diário Oficial Eletrônico [...] informando que a despesa líquida de pessoal 
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do Executivo, referente ao 1º quadrimestre de 2020, havia ultrapassado 90% do limite máximo legal 
previsto na alínea “c”, do inciso II, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000". Contudo, dando 
sequência a análise da documentação encaminhada, foi verificado que o Poder Executivo apresentou 
o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida referente ao 1º quadrimestre/2020, anexo à fl. 64 
dos autos, sendo identificado que a Dívida Consolidada Líquida do Poder Executivo ao fim do 1° 
quadrimestre/2020 apresentou um montante de R$ 20,34 bilhões, correspondendo a 80,68% do valor 
da Receita Corrente Líquida, "ficando abaixo do limite estabelecido pela Resolução n° 40/01, do 
Senado Federal, que é de até 200% do valor da RCL". Por fim, o Relator fez outras observações em 
seu voto, do qual se extrai a seguinte ementa: "LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. REGULAR. Ao 
final de cada quadrimestre será emitido e publicado, até trinta dias após o encerramento do período, 
o Relatório de Gestão Fiscal que estando em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – e na Instrução Normativa nº TC-002/2001, deve 
ser considerado regular". @LRF-20/00272554, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 84, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

3.24 Consulta. Despesa. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Uniformes escolares. Projeto 
de lei. Circunstâncias excepcionais. Sobrestamento. O TCE/SC decidiu que, em face das 
circunstâncias excepcionais ora enfrentadas, decorrentes do reconhecimento de pandemia, bem como 
da aprovação na Câmara dos Deputados e continuidade da tramitação de projeto de lei sobre a matéria 
no Senado Federal, o sobrestamento dos autos relativos à revisão de prejulgados acerca de gastos com 
uniformes escolares é medida adequada e oportuna. Trata-se de Consulta acerca de Revisão dos 
Prejulgados 790, 1105 e 1173, iniciada por solicitação da Diretoria de Controle dos Municípios (DMU), 
mediante o Memorando de nº 025/DMU: "Os prejulgados referidos tratam, em essência, dos gastos 
com uniformes escolares. Em dois deles (790 e 1173) há a referência de que os uniformes somente 
poderiam ser doados a alunos carentes, enquanto o outro (1105) não apresenta qualquer condição 
para o fornecimento de uniformes aos alunos da rede pública de ensino, sendo esta a posição mais 
acertada na visão desta Diretoria. Portanto, há a necessidade de reformar, revogar ou consolidar o 
entendimento sobre o tema a fim de corretamente orientar as Unidades.  Inicialmente, o Relator 
informou que manteve a posição sobre a necessidade de previsão legislativa para que uniformes 
escolares e outros acessórios sejam englobados nas despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino, não incumbindo à Corte de Cortes ampliar o espectro de abrangência dos enunciados 
normativos vigentes, nos termos da proposta de voto. Entretanto, em consulta aos portais da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, o Relator verificou que o Projeto de Lei nº 325/2015 foi 
aprovado na Câmara e enviado para a Casa revisora1, "onde tramita sob o nº PL 2108/2019, já exarado 
um Parecer favorável".  Para o Relator, "além da referida proposição legislativa, é mister considerar a 
atual conjuntura, de reconhecimento de pandemia e de estado de emergência, na qual uma série de 
medidas excepcionais, incluindo a suspensão das atividades escolares presenciais, foram adotadas, 
requerendo esforços de adaptação por todas as Secretarias de Educação", e assim sendo, julgou 
adequado e oportuno propor a renovação do sobrestamento do feito por 180 (cento e oitenta) dias, 
em atenção aos desdobramentos dos projetos de lei que tramitam na matéria, especialmente o PL nº 
2108/2019, pendente de análise no Senado Federal. @CON-16/00422915 Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2000272554
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=790
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1105
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1173
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1600422915
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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3.25 Finanças Públicas. FCDF. Aplicação. Função de confiança. Cargo em Comissão. 
Gratificação. Policial Civil. Policial Militar. Bombeiro Militar. Competência legislativa. Não 
existe amparo constitucional para a destinação de recursos do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal (FCDF) ao pagamento de funções comissionadas ou outras gratificações criadas por lei 
distrital para membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, 
pois compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dessas categorias. Acórdão nº 
1303/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.26 Finanças Públicas. FCDF. Aplicação. Cessão de Pessoal. Ressarcimento. Polícia Civil. 
Policial Militar. Bombeiro Militar. Delimitação. O ressarcimento de valores ao Fundo 
Constitucional do Distrito Federal (FCDF), em face de cessões de servidores remunerados com 
recursos do fundo, abrange os policiais civis, os policiais militares e os bombeiros militares distritais, 
e deve atender às seguintes regras: i) não é exigível para as cessões feitas a órgãos da União ou por ela 
custeados; ii) é exigível, desde a publicação do Acórdão 1.047/2014-1ª Câmara (1º/4/2014) até a 
véspera da publicação da Lei 13.690/2018 (10/7/2018), nas cessões de servidores da PCDF, PMDF 
e CBMDF para a Governadoria e a Vice-Governadoria do Distrito Federal, ou a Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal; iii) é exigível, para as cessões aos demais 
entes públicos, distritais, estaduais ou municipais, desde a publicação do Acórdão 1.047/2014-1ª 
Câmara (1º/4/2014) até o término da cessão, observando-se que, nos termos da Lei 13.690/2018, não 
é autorizada a cessão de policiais civis, militares e bombeiros militares do Distrito Federal a entes 
estaduais nem municipais. Acórdão nº 1318/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.27 Inclusão do ISS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. “É 
constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS na base de cálculo da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.” A receita bruta, para fins de determinação 
da base de cálculo da CPRB, compreende os tributos sobre ela incidentes. Inaugurando nova ordem 
previdenciária, a Emenda Constitucional (EC) 42/2003, ao inserir o parágrafo 13 no art. 195 da 
Constituição Federal (1) (CF), atualmente revogado pela EC 103/2019, permitiu a instituição de 
contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 
Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011, instituindo contribuição 
substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga 
tributária. Quando de sua instituição, a contribuição era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º 
e 8º da Lei 12.546/2011 (2). Todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime 
passou a ser facultativo, podendo as empresas a ele aderir apenas se concluíssem que a sistemática da 
CPRB seria, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. Diante 
disso, não é possível à empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo 
tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. Abater do cálculo da CPRB o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre ela incidente ampliaria demasiadamente o benefício 
fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 150, § 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1047%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13690.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

RUA 68 Nº 727 - CENTRO - FONE: 3216-6162 - FAX: 3225-0525. CEP: 74.055-100. GOIÂNIA - GO 

tcmgo.tc.br/site 

Página 110 de 138 

6º, da CF (3), que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de 
tributo. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, apreciando o Tema 1135 da 
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Marco Aurélio 
(Relator), Rosa Weber e Cármen Lúcia. RE nº 1285845/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1022, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
022.pdf 

 

3.28 Regime especial de tributação do ICMS a indústrias localizadas no estado do Pará. É 
inconstitucional a sistemática de incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos 
industrializados derivados do trigo, prevista no Anexo I do Decreto 4.676/2001 do estado do Pará 
(Regulamento do ICMS). Com efeito, contraria o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 150 da Constituição 
Federal (CF) (1) o estabelecimento, por Decreto estadual, de regime especial de recolhimento 
antecipado do ICMS, com substituição tributária e benefícios fiscais. Ademais, ao privilegiar as 
empresas produtoras de trigo e seus derivados localizadas no estado do Pará, as normas impugnadas 
ofendem tanto o princípio da isonomia (2) quanto a vedação de discriminações de qualquer natureza 
aos produtos em razão da procedência ou destino (3). Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para reconhecer a 
inconstitucionalidade dos incs. I e II do caput do art. 118, do art. 119, do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 
119-A, do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 119-C, do art. 119-D, do caput, dos incs. I, II e III do § 1º, 
dos incs. I e II do § 2º e do § 3º do art. 120, dos arts. 122-A e 123-A do Anexo I do Decreto 4.676/2001 
do estado do Pará (Regulamento do ICMS), com as alterações dos Decretos 1.522/2009, 1.551/2009 
e 360/2019. ADI nº 6479/PA, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1022, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
022.pdf 

3.29 Parcelamento. Pagamento à vista. Art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.941/2009. Redução de 100% das 
multas de mora e de ofício. Redução de 45%sobre os juros de mora. Legalidade. Remissões 
distintas. Exegese firmada em julgamento de Recurso Repetitivo. Preservação da 
estabilidade dos precedentes. A redução de 45% dos juros de mora previsto no art. 1º, § 3º, da Lei 
nº 11.941/2009 para pagamento ou parcelamento de créditos tributários incide sobre a própria rubrica 
(juros de mora) em que se decompõe o crédito original, e não sobre a soma das rubricas “principal + 
multa de mora”.  Cinge-se a controvérsia à interpretação da norma do art. 1º, § 3º, da Lei n. 
11.941/2009, que possibilita reduzir as multas de mora e de ofício quando concedidos os 
parcelamentos de créditos tributários com fundamento na referida lei. O acórdão embargado 
estabeleceu que "(...) O art. 1º, § 3º, I, da Lei n. 11.941/2009, expressamente dispõe que o contribuinte 
optante pelo pagamento à vista do débito fiscal será beneficiado com redução de 100% (cem por 
cento) do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que os juros de mora, cuja 
aplicação se entenda eventualmente devida sobre o valor das multas, incidirá, por força da própria 
previsão legal, sobre as bases de cálculo inexistentes, porquanto integralmente afastadas a priori pela 
lei, em consonância com o art. 155-A, § 1º, do CTN". Já no acórdão apontado como paradigma, a 
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que: "(...) é que o inciso I do § 3º do art. 1º 
da Lei nº 11.941/2009, a despeito de ter reduzido em 100% (cem por cento) as multas de mora e de 
ofício, apenas reduziu em 45% (quarenta e cinco por cento) o montante relativo aos juros de mora". 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
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A orientação da Segunda Turma é que responde de modo tecnicamente mais adequado às questões 
acima pontuadas. O art. 1º, § 3º, I, da Lei 11.941/2009, expressamente dispõe: "Observado o disposto 
no art. 3º desta Lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral 
da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 
(sessenta) dias a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de 
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte 
forma: I - pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 
40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 
100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal". Percebe-se que qualquer outra interpretação a 
ser dada ao dispositivo torna inócuas suas duas últimas partes que estabelecem remissão de 45% 
(quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo 
legal. Isso porque, caso recalculados os juros de mora e o encargo legal sobre débito não mais existente, 
não haveria mais nenhum valor sobre o qual pudessem incidir os percentuais de 45% e 100% de 
remissão, respectivamente. Por ocasião do julgamento do REsp 1.251.513/PR (art. 543-C do 
CPC/1973), da relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do STJ endossou o 
entendimento acima delineado quando, nas razões de decidir do voto condutor, definiu que a redução 
de 45% dos juros de mora incide sobre a própria rubrica (juros de mora) em que se decompõe o 
crédito original, e não sobre a soma das rubricas "principal + multa de mora". Merece transcrição, 
nesse ponto, o seguinte excerto da referida decisão, que bem explica a forma de cálculo definida no 
art. 1º, § 3º, da Lei 11.941/2009: "(...) A remissão de juros moratórios, portanto, refere-se aos juros 
que compõem o crédito tributário e não aos juros que remuneram o depósito judicial. A este respeito, 
convém rememorar as parcelas ou rubricas que compõem o crédito tributário: Principal: é valor do 
tributo devido ou da multa isolada devida; Multa: é o valor da multa devida quanto atrelada ao 
principal, podendo ser de ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de 
atraso no pagamento do principal; Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no 
pagamento do principal (art. 161, §1º, do CTN, atualmente a SELIC, por força do art. 61, §3º, da Lei 
n. 9.430/1996). Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida. No caso dos débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União incide o encargo legal previsto no art. 1º, do Decreto-Lei n. 1.025/1969. 
(...) Se o contribuinte realiza o depósito integral após o encaminhamento do débito para inscrição em 
Dívida Ativa da União, tem-se o congelamento da seguinte composição do crédito tributário (CT): 
CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 20,00 (multa de mora 20%) + R$ 1,20 (juros de mora 1%) + R$ 
24,24 (encargo legal 20%) = TOTAL DE R$ 144,36 O depósito, para ser integral, deve ser feito no 
valor de R$ 144,36. Se o depósito foi assim efetuado, exige o art. 10, da Lei n. 11.941/2009, que, antes 
da transformação em pagamento definitivo (conversão em renda), seja aplicada a remissão/anistia 
sobre o crédito tributário, que passa a ter a seguinte composição (art. 1º, §3º, I, da Lei n. 11.941/2009): 
CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 0,00 (anistia de 100% da multa de mora) + R$ 0,66 (remissão de 
45% dos juros de mora) + R$ 0,00 (remissão de 100% do encargo legal) = TOTAL DE R$ 100,66". 
Conclui-se que a redução dos juros de mora em 45% deve ser aplicada, após a consolidação da dívida, 
sobre o próprio montante devido originalmente a esse título (juros de mora), faltando amparo legal 
para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros 
de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso. Como se vê, exegese em sentido 
contrário, além de ampliar o sentido da norma restritiva, esbarra na tese fixada em recurso repetitivo 
do STJ, instaurando, em consequência, indesejável insegurança jurídica no meio social. Ressalta-se, 
por fim, a impossibilidade de interpretar de modo ampliativo e retroativo, sem expressa previsão legal, 
a norma que disciplina remissão de parte do crédito tributário (art. 111, I, do CTN) e a inviabilidade 
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de fazer prevalecer, sem demonstração de mudança no panorama fático e jurídico, orientação 
jurisprudencial dissonante da estabelecida em recurso julgado no rito dos repetitivos. Resp nº 
1.404.931-RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 702, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.30 Protesto de CDA. Lei nº 9.492/1997. Norma nacional. Plena eficácia. Adoção por Fazenda 
Estadual e Municipal. Possibilidade. Lei local autorizativa. Desnecessidade. A validade do 
protesto de CDA emitida por Fazenda Pública Estadual ou Fazenda Municipal não está condicionada 
à prévia existência de lei local que autorize a adoção dessa modalidade de cobrança extrajudicial.  A 
Lei n. 12.767/2012 incluiu o parágrafo único no art. 1º da Lei n 9.492/1997, in verbis: "Incluem-se 
entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas." A interpretação desse 
dispositivo de lei federal já foi objeto de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 
1.686.659/SP), tendo a Primeira Seção firmado a tese de que "a Fazenda Pública possui interesse e 
pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 
n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei n. 12.767/2012" (Tema n. 777 do STJ). O protesto de 
título de crédito é matéria afeta ao ramo do direito civil e comercial, cuja competência legislativa é 
privativa da União, conforme preconiza do art. 22, I, da Constituição Federal. Tem-se, assim, que essa 
norma federal é de caráter nacional e, por isso, dispensa autorização legislativa dos outros entes da 
federação para a sua pronta aplicação. Basta, então, à Fazenda Pública credora atender ao 
procedimento previsto na própria Lei n. 9.492/1997 para obter o protesto de seu título de crédito, a 
CDA, não havendo necessidade de lei específica do ente tributante que preveja a adoção dessa medida, 
visto que a citada lei federal já é dotada de plena eficácia. A propósito, a lei processual também é de 
competência legislativa privativa da União (art. 22, I, CF/88), sendo certo que a Lei n. 6.830/1980, 
que trata da "execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e respectivas autarquias", igualmente à Lei n. 9.492/1997, não contém nenhum dispositivo 
que condicione a sua imediata aplicação por Estados e Municípios à existência de lei de local 
autorizativa. Se ambas as formas de cobrança estão previstas em lei federal de caráter nacional, caberá 
ao Poder Executivo eleger a mais adequada para obter a arrecadação de determinado crédito. Ainda, 
o Poder Legislativo de cada ente federativo pode deliberar por restringir a atuação da sua 
Administração, estabelecendo, por exemplo, condições mínimas de valor e de tempo, para que a CDA 
seja levada a protesto, sendo certo que, na ausência dessas restrições legais ao protesto, não há óbice 
para que a Fazenda Pública cobre seu crédito por essa via extrajudicial, que, a toda evidência, é menos 
grave e onerosa em comparação com o ajuizamento de execução fiscal. 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS). Contribuição Previdenciária. ART 16-A da 
Lei nº 10.887/2004. Base de Cálculo dos juros de mora. Inclusão. Os valores devidos a título de 
contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) devem integrar a base de cálculo dos 
juros de mora, na hipótese de pagamento em cumprimento de decisão judicial, de modo a evitar 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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indevida antecipação do fato gerador, bem como indevida redução da obrigação de pagar. Conforme 
dispõe o art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, a contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público 
(PSS) somente é devida nas demandas judiciais a partir do pagamento dos valores requisitados ao ente 
público. Desse modo, o fato gerador da exação, no caso de valores adimplidos por meio de precatório 
ou RPV, somente ocorre no momento do pagamento ao beneficiário ou ao seu representante legal, 
ocasião na qual a instituição financeira tem o encargo de proceder à retenção na fonte. Nesse sentido, 
antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo 
devido pelo credor da Fazenda Pública. Em verdade, nãose trata de fazer incluir no débito verbas que 
pertenceriam à UNIÃO, já que, por lei, a dívida judicialmente reconhecida somente sofre a incidência 
da contribuição para o PSS no momento do pagamento do precatório/RPV. Acrescente-se, ainda, 
que os juros de mora, pela sua natureza indenizatória, não estão sujeitos à incidência da contribuição. 
Portanto, a pretensão de proceder à exclusão da contribuição previdenciária da base de cálculo dos 
juros de mora acarreta indevida antecipação do fato gerador, bem como implica redução indevida da 
obrigação de pagar. REsp 1.805.918-PE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 698, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.2 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco Temporal. É vedado o pagamento 
das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração 
do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria 
após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à 
remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Acórdão nº 8120/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 57, disponível em: Boletim de Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.3 Pessoal. Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Escola militar. Reserva 
militar. O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva (art. 137, inciso III, da Lei 
6.880/1980) e o tempo de serviço acadêmico (art. 37 da MP 2.215/2001) não podem ser computados 
pelo militar para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, da Lei 
6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua 
melhoria). A averbação do primeiro encontra obstáculo no art. 137, § 1º, da Lei 6.880/1980; já o 
segundo, por se tratar de tempo ficto, não pode ser considerado tempo de efetivo serviço militar. 
Acórdão nº 8160/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 57, disponível em: Boletim de 
Jurisprudência | Portal TCU 

 

4.4 Prestação de Contas Anual. Instituto de Previdência. Comprovação, por ocasião do 
contraditório, da regularização da pendência que impedia a obtenção do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP, por parte do prefeito municipal. Saneamento integral da 
falha. Contas regulares. Levando em consideração as causas e circunstâncias concernentes ao 
saneamento da única restrição apontada na instrução do feito (ausência de encaminhamento do 
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP), diferentemente do entendimento da 
Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, pela ressalva do item, entendo 
por sua regularização plena, apta a permitir o julgamento pela regularidade das contas em tela. 

https://processo.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1805918
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2215-10.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Consoante Relatório precedente, embora tenha sido referido inicialmente que duas questões impediam 
a emissão do CRP, o contraditório, ao abordar somente aquela relativa ao "Caráter contributivo 
(Repasse) - Decisão Administrativa", fez prova de que, alterada a situação do ente federativo no 
sistema CADEPREV, o citado documento foi emitido. Segundo se depreende da documentação o 
impedimento relacionava-se à ausência de registro, na matrícula, de imóvel dado em pagamento pelo 
Poder Executivo à entidade previdenciária por escritura lavrada em 2016. A situação foi regularizada 
somente em 2020, pela quitação dos acréscimos legais (multas, atualização e juros) relativos ao período 
de 21/12/15 a 31/03/16. Tais circunstâncias indicam que a pendência envolvia competência do Poder 
Executivo e não da entidade previdenciária, o que, a meu ver, permite o saneamento pleno da restrição. 
Parece corroborar tal entendimento a instrução das contas do Município relativas ao mesmo exercício 
de 2019, na qual consta o mesmo apontamento, considerado regularizado, também em sede de 
contraditório, pela juntada, por parte do gestor municipal, de Certificado de Regularidade 
Previdenciária válido. Diante do exposto, proponho que esta Corte, com fundamento nos artigos 1º, 
III, e 16, I, da Lei Complementar n.º 113/05, julgue regulares as relativas ao exercício financeiro de 
2019. Processo nº 270070/20 - Acórdão nº 690/21 - Primeira Câmara, Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 94, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-
jurisprudencia/280400/area/242 

 

4.5 Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS). Contribuição previdenciária. Art. 16-A da Lei 
nº 10.887/2004. Base de Cálculo dos juros de mora. Inclusão. Os valores devidos a título de 
contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) devem integrar a base de cálculo dos 
juros de mora, na hipótese de pagamento em cumprimento de decisão judicial, de modo a evitar 
indevida antecipação do fato gerador, bem como indevida redução da obrigação de pagar. Conforme 
dispõe o art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, a contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público 
(PSS) somente é devida nas demandas judiciais a partir do pagamento dos valores requisitados ao ente 
público. Desse modo, o fato gerador da exação, no caso de valores adimplidos por meio de precatório 
ou RPV, somente ocorre no momento do pagamento ao beneficiário ou ao seu representante legal, 
ocasião na qual a instituição financeira tem o encargo de proceder à retenção na fonte. Nesse sentido, 
antes da ocasião do pagamento, seja na via administrativa, seja na via judicial, não há ainda tributo 
devido pelo credor da Fazenda Pública. Em verdade, nãose trata de fazer incluir no débito verbas que 
pertenceriam à UNIÃO, já que, por lei, a dívida judicialmente reconhecida somente sofre a incidência 
da contribuição para o PSS no momento do pagamento do precatório/RPV. Acrescente-se, ainda, 
que os juros de mora, pela sua natureza indenizatória, não estão sujeitos à incidência da contribuição. 
Portanto, a pretensão de proceder à exclusão da contribuição previdenciária da base de cálculo dos 
juros de mora acarreta indevida antecipação do fato gerador, bem como implica redução indevida da 
obrigação de pagar. REsp 1.805.918-PE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 698, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

 

4.6 Contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso: progressividade e não 
cumulação de alíquotas. “É constitucional a expressão ‘de forma não cumulativa’ constante do 
‘caput’ do art. 20 da Lei 8.212/1991.” É compatível com a Constituição Federal (CF) a progressividade 
simples estipulada no art. 20 da Lei 8.212/1991 (1), ou seja, a apuração das contribuições 
previdenciárias devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356189.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://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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mediante a incidência de apenas uma alíquota — aquela correspondente à faixa de tributação — sobre 
a íntegra do salário de contribuição mensal. O preceito questionado não incidiu em 
inconstitucionalidade ao utilizar-se da progressividade tributária no âmbito das contribuições 
previdenciárias devidas pelo empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso. Além de a 
progressividade ser compatível com a aludida exação, não se vislumbra, no texto constitucional, 
qualquer restrição a seu uso na disciplina do tributo. A expressão “de forma não cumulativa” traduz a 
opção do legislador pela progressividade simples, portanto, não foi eleita a progressividade gradual, 
tradicionalmente presente, por exemplo, na tabela adotada para a apuração do imposto de renda. 
Ademais, não há que se falar que o aumento na contribuição previdenciária seja inconstitucional por 
eventualmente acarretar “decréscimo remuneratório”. De um lado, a cláusula da irredutibilidade não 
se estende aos tributos, porque não implica imunidade tributária. Do outro, os aumentos da carga 
tributária resultantes da passagem de uma faixa para outra podem ser suportados pelo contribuinte, 
haja vista o aumento de sua capacidade contributiva — não há efeito confiscatório, tampouco os 
aumentos são irrazoáveis ou desproporcionais. Ao apreciar o Tema 833 da repercussão geral, o 
Plenário deu provimento a recurso extraordinário, declarando, incidentalmente, a constitucionalidade 
da expressão “de forma não cumulativa” constante do caput art. 20 da Lei 8.212/1991. RE 852796/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1017, disponível em: 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7
%C3%A3o 

 

4.7 Pessoal. Pensão especial ex-combatente. Legislação. Requisito. Reversão de pensão. O direito 
à reversão da pensão especial de ex-combatente é regido pela lei vigente à época do falecimento do 
instituidor, ainda que a reversão tenha ocorrido na vigência de outras normas. Acórdão nº 8309/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.8 Auxílio-Acidente. Fixação do termo inicial. Dia seguinte. Cessação do auxílio-doença. Art. 

86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Tema 862.  O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da 

Lei n. 8.213/1991. O art. 86, caput, da Lei n. 8.213/1991, em sua redação atual, prevê a concessão do 

auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia". Por sua vez, o art. 86, § 2º, da referida lei determina que "o 

auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua 

acumulação com qualquer aposentadoria". Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente 

precedido do auxílio-doença, a Lei n. 8.213/1991 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, 

que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco 

importando a causa do acidente, na forma do seu art. 86, caput e § 2º, sendo despiciendo, nessa medida, 

para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da mesma lei. O 

entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a 

partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4671678&numeroProcesso=852796&classeProcesso=RE&numeroTema=833
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo1017.htm#Promo%C3%A7%C3%A3o
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o 

auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da 

citação. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante 

elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de 

benefício previdenciário. REsp 1.729.555-SP, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 700, disponível 

em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.9 Marco inicial da contagem de prazo decadencial para exame das aposentadorias, reformas e 
pensões é a data da publicação da concessão dos benefícios.  Trata-se de Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência suscitado por Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas, nos autos da Representação 10845921072537, para adoção de entendimento 
uniformizador do marco inicial da contagem do prazo decadencial das aposentadorias, reformas e 
pensões apreciadas por esta Corte de Contas, diante da existência de julgados do TCEMG em sentidos 
diversos, e sobretudo da superveniência de julgado do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, 
nos autos do RE 636.553/RS, em sede de repercussão geral Tema 445. Em face do preenchimento 
dos requisitos regimentais, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi admitido, por 
unanimidade. No mérito, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, asseverou que o Supremo Tribunal 
Federal, nos autos do RE 636.553/RS – Tema 445, fixou o entendimento de que os Tribunais de 
Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para a apreciação dos atos concessórios a contar da 
chegada do processo à Corte de Contas, entendendo que a jurisprudência formada decorreu da 
ausência de legislação específica sobre a decadência no âmbito federal, atinente ao Tribunal de Contas 
da União, o que não se aplica ao Estado de Minas, uma vez que existem os dispostos nos artigos 110-
A e 110-H da Lei Complementar 102/2008, razão pela qual não houve enfretamento do tema. A 
relatoria destacou que, como a publicidade normalmente ocorre em sentido amplo com a divulgação 
do ato no órgão oficial, é a publicação a providência que marca a entrada do ato administrativo no 
mundo jurídico, não podendo ser outro o marco inicial para se computar o lapso temporal de 
decadência. Assim, no âmbito do controle externo, o melhor momento para iniciar-se o marco 
temporal da decadência é a publicidade. Nesse diapasão, o relator saliento que O Superior Tribunal 
de Justiça, no REsp 1.513.258-PR, ementou o acórdão no sentido de que a demora da administração 
não poderia afastar o terceiro das consequências positivas que o ato lhe traria. Logo, embora 
tecnicamente a ausência de publicidade signifique ou a imperfeição ou a ilicitude do ato, no caso de a 
Administração ser a responsável pela divulgação do ato administrativo, omitindo-se em fazê-lo por 
um período, malgrado os pressupostos tenham sido cumpridos pelo interessado, não há que se falar 
em invalidação, com a consequente supressão retroativa de efeitos. Desse modo, o relator concluiu 
que o marco inicial para contagem do prazo decadencial das aposentadorias, reformas e pensões 
apreciadas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais é a publicação do ato concessório do benefício. 
Na oportunidade, o conselheiro Sebastião Helvecio acompanhou o relator, propôs, contudo, a criação 
de grupo de estudos, visando à apresentação de propostas de ações de acompanhamento e fiscalização 
com sugestões de encaminhamentos, prioritariamente no formato eletrônico, dos gaps significativos 
entre a data de concessão dos atos sujeitos a registro e a data de publicação, bem como entre as datas 
de publicação e de envio do ato a este Tribunal, avaliando-se, outrossim, a possibilidade de integração 
entre as informações lançadas no CAPMG e no Fiscap, com o objetivo de se garantir o exercício da 
competência constitucional atribuída a esta Casa, por força do art. 71, inciso III, da Constituição da 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084592
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752747720
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4043019&numeroProcesso=636553&classeProcesso=RE&numeroTema=445
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752747720
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4043019&numeroProcesso=636553&classeProcesso=RE&numeroTema=445
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=102&comp=&ano=2008
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1412307&num_registro=201102793344&data=20151005&peticao_numero=-1&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art71III
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República e do art. 76, inciso VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais. O conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, em sede de voto-vista, também acompanhou o relator, tendo destacado que, na 
eventualidade de algum ente municipal possuir legislação que se assemelhe ao diploma estadual, no 
que atine à previsão de um afastamento de caráter provisório, o mesmo entendimento deve ser-lhe 
estendido, passando o prazo decadencial a ser contado a partir da publicação da concessão definitiva 
dos atos concessórios, ou seja, independente da previsão de afastamento preliminar por qualquer dos 
órgãos e entidades jurisdicionados do Tribunal, a regra é a contagem do prazo decadencial a partir da 
publicação do ato definitivo de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão. Sendo assim, o 
Tribunal Pleno, por unanimidade, aprovou o voto do relator, que aderiu às sugestões dos conselheiros 
Sebastião Helvecio e Cláudio Couto Terrão, e firmou o entendimento de que o marco inicial da 
contagem do prazo decadencial para exame das aposentadorias, reformas e pensões é a data da 
publicação da concessão dos benefícios, com a determinação de constituição de grupo de estudos para 
exame da matéria e apresentação de medidas que busquem assegurar o exercício da função 
fiscalizatória deste Tribunal. Processo 1098505, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 230, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

4.10 Princípio da máxima eficácia e proteção integral a crianças e adolescentes. A interpretação 
conforme a ser conferida ao art. 16, § 2º, da Lei 8213/1991 (1) deve contemplar os “menores sob 
guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o 
princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, desde que comprovada a dependência 
econômica, nos termos da legislação previdenciária. A doutrina da proteção integral, consagrada no 
art. 227 da Constituição Federal (CF) (2) e nos tratados internacionais vigentes sobre o tema, dos quais 
sobressai a Convenção dos Direitos das Crianças (Decreto 99.710/1990), estabelece o estatuto 
protetivo de crianças e adolescentes, conferindo-lhes status de sujeitos de direito. Seus direitos e 
garantias devem ser universalmente reconhecidos, diante de sua especial condição de pessoas em 
desenvolvimento. Nos termos do texto constitucional, assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, seus direitos fundamentais é dever que se impõe não apenas à família e à 
sociedade, mas também ao Estado. Além disso, o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) (3), ao tratar do “menor sob guarda”, confere a ele condição de dependente, para todos os 
efeitos jurídicos, abrangendo, também, a esfera previdenciária. Nesse sentido, a interpretação que 
assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária deve prevalecer, não apenas 
porque assim dispõem a CF e o ECA, mas porque direitos fundamentais devem observar o princípio 
da máxima eficácia.  A redação dada, ao art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1990, pela Lei 9.528/1997 priva 
crianças e adolescentes de seus direitos e garantias fundamentais.  Assim, desde que comprovada a 
dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 
8.213/1991 e Decreto 3.048/1999), assegura-se a prevalência do compromisso constitucional contido 
no art. 227, § 3º, VI, da CF (4). Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou em 
conjunto duas ações diretas de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme ao § 2º do 
art. 16 da Lei 8.213/1991 e, com isso, contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”. 
ADI 4878/DF e ADI 5083/DF, Informativo do STF nº 1020/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Princ%C3%ADpio 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art71III
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=CON&num=1989&comp=&ano=1989
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098505
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm#Princ%C3%ADpio
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4.11 Pessoal. Admissão. Servidor Público. Aposentadoria. RGPS. Vacância. Trata-se de consulta 
formulada pelo prefeito municipal de Marilândia, solicitando resposta do TCEES para a seguinte 
indagação: “Os servidores que se encontravam no exercício do cargo no regime estatutário, porém 
aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, até a publicação da Emenda Constitucional 
103/2019 (na data de 12 de novembro de 2019), devem permanecer em seus respectivos cargos”? O 
Plenário desta Corte, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu da consulta e, no 
mérito, a respondeu nos seguintes termos: 1.1.1 Se houver servidores estatutários no exercício do 
cargo cujo regime previdenciário seja o Regime Geral de Previdência Social e sejam nesse regime 
aposentados, esses devem ser colocados em vacância, visto que o art. 6º, da Emenda Constitucional 
103/2019, não possui efeitos práticos em relação aos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo, pois nesses jurisdicionados não era possível haver regularmente servidores 
estatutários em atividade nos seus cargos após a aposentadoria no RGPS, conforme mandamento dos 

Pareceres em Consulta 32/2003, 15/2015 e 21/2016, exceto se por força de decisão judicial.  1.1.2 
No caso de haver decisão judicial determinando que o servidor permaneça em atividade mesmo 

aposentado, a decisão deve ser cumprida, mantendo-se o servidor laborando.  1.1.3 A existência de 
servidor estatutário aposentado em atividade sem o respaldo de decisão judicial implica irregularidade. 
Parecer em Consulta TC nº 015/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível 
em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-112.pdf 

 

4.12 Previdência. Aposentadoria. Proventos. Gratificação de Risco de Vida. Incorporação. Trata-se 
de consulta formulada pelo presidente executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
do Espírito Santo - IPAJM, suscitando a esta Corte de Contas a seguinte dúvida: “(...) requer a análise 
e pronunciamento deste Egrégio Tribunal De Contas do Estado do Espírito Santo no que tange à 
natureza da Gratificação de Risco de Vida, para fins definição acerca da incorporação ou não da 
referida parcela para os ocupantes dos cargos de Analista Judiciário - AE - Psicologia, Analista 
Judiciário - AE - Serviço Social e Analista Judiciário - AE - Execução Penal, bem como aos Oficiais 
de Justiça e Comissários de Menores, previstos no artigo 35, da Lei Estadual n° 10.278/2014, com 
vias a integrar os proventos de aposentadoria, assim como se os atos já proferidos e registrados por 
esta Corte de Contas com a incorporação da gratificação deverão ser revistos”. O Plenário desta Corte, 
à unanimidade, nos termos do voto vogal do conselheiro presidente, encampado pelo conselheiro 

relator, preliminarmente, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos:  1.1.1 
Via de regra, considerando-se a legislação pertinente e sua natureza remuneratória, a gratificação de 
risco de vida devida a servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista Judiciário-AE-Psicologia 
(Vara de Execuções Criminais e à Corregedoria de Presídios, de Entrância Especial), Analista 
Judiciário-AEServiço Social, Analista Judiciário-AE-Execução Penal, Oficiais de Justiça e Comissários 
de Menores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo por meio das Leis Estaduais 3.885/1986, 
4.338/1990, 5.124/1995, 7.854/2004, 9.497/2010 e 10.278/2014, incorpora-se aos proventos da 
aposentadoria a partir da vigência das respectivas leis e, a partir de janeiro de 2015, para os cargos de 
Analista Judiciário AE -Psicologia das demais instâncias, desde que, em qualquer caso, tenha integrado 

a base de cálculo da contribuição previdenciária recolhida ao RPPS/IPAJM;  1.1.2 Tendo a 
gratificação de risco de vida integrado a base de cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas e 
em se tratando de modalidade aposentatória que assegure o cálculo dos proventos (integrais ou 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
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proporcionais) com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
deve-se verificar, ainda, se a gratificação integrou a última remuneração percebida em atividade, 

utilizada para fins de fixação dos proventos de inatividade;  1.1.3 Em se tratando de modalidade 
aposentatória que assegure o cálculo dos proventos (integrais ou proporcionais) com base na média 
aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para as 
contribuições previdenciárias do servidor, a incorporação da parcela se dará por via reflexa e, caso 
tenha integrado tal base de cálculo, repercutirá automaticamente no referido cômputo. Parecer em 
Consulta TC nº 007/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 112, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
112.pdf 

 

4.13 Ato de inativação. Servidora municipal. Mudança de regime jurídico de celetista para 
estatutário. Prejulgado 28. Opção por regra de transição inaplicável. Negativa de registro. Em 
todos os julgamentos no âmbito deste Tribunal, o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária, 
por força do artigo 524 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. Logo, cabe ressaltar o que dispõe 
o artigo 926, caput, do CPC: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 
íntegra e coerente". Nesse sentido, relevante mencionar a existência de diversos precedentes5 nesta 
Corte, relacionados ao tema ora em debate, cujas decisões têm se consolidado pela pertinência de se 
negar registro a atos de inativação em que se optou por regra de transição inaplicável, conflitando com 
o estabelecido pelo Prejulgado nº 28. Diante de tal cenário, como à situação sob exame são, de fato, 
inaplicáveis as regras de transição previstas no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
acompanho a unidade técnica quanto à conclusão de que a negativa de registro do ato concessivo de 
aposentadoria é medida que se impõe. Processo nº 399690/18 - Acórdão nº 975/21 - Primeira 
Câmara , Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de 
Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

4.14 Consulta. Indagações sobre a incidência de contribuição previdenciária em verbas de caráter 
transitório de servidor vinculado ao RGPS. Matéria fora da competência deste Tribunal de 
Contas. Ausência de hígido parecer jurídico. Caso concreto. Infringência aos incisos III, IV 
e V do RITCEPR. Não conhecimento. A presente consulta tem origem em decisão tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 593068 (rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 e publicado em 22/03/2019), assim ementado: "Direito 
previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 
públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à 
aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; 
e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, 
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 
remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam 
excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do 
sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 
qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356780.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356780.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
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para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas 
estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária 
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como "terço 
de férias?, "serviços extraordinários?, "adicional noturno? e "adicional de insalubridade." 6. 
Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não 
prescritas". Cumpre explicitar que essa decisão se refere tão somente ao regime próprio de previdência 
de servidores públicos, não tendo relação com as regras prescritas para o Regime Geral de Previdência 
Social. Isso é o que ressoa não apenas da ementa, mas também da delimitação do objeto da quaestio 
iuris submetida via recurso extraordinário ao STF, nas palavras do próprio relator do processo, Min. 
Luís Roberto Barroso, em sua literalidade: "Portanto, a questão constitucional a ser resolvida consiste 
na incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidores públicos 
que não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria. Cuida-se, assim, de questão afeta 
ao regime próprio de previdência dos servidores públicos". Assim, há que se considerar que ela se 
referia expressamente a regime próprio de previdência e os servidores da entidade consulente, Câmara 
de Vereadores do Município, se encontram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social desde 
2010, quando foi extinto o Regime Próprio de Previdência Social do município. Se os servidores da 
entidade consulente se encontram sob a regência do RGPS, a resposta às indagações formuladas parte 
dos dispositivos constitucionais afetos, por óbvio, ao RGPS e a legislação federal correlata, 
notadamente a Lei n.º 8.212, de 24/06/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e 
o seu plano de custeio. Ou seja, não se está a falar de dispositivo legal sujeito à competência desta 
Corte, eis que os questionamentos orbitam no entorno da incidência de contribuição previdenciária 
em verbas de caráter transitório de servidores regidos pelo RGPS, o que tem claro impacto na futura 
percepção de benefício previdenciário pago pelo RGPS. A própria consulente admite, implicitamente, 
que a solução das dúvidas passa pela análise de legislação federal afeta ao RGPS quando indaga em 
seu terceiro questionamento que: "Havendo previsão na Legislação Federal, que rege o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) da necessidade dos descontos previdenciários dos servidores públicos 
municipais, ainda assim os servidores com base no entendimento do STF teriam direito a restituição 
de alguma verba considerada "indevida", tais como, décimo terceiro, tempo de férias, adicional 
noturno e horas extras?". Destaca-se que, em outro expediente de consulta, onde se questionava 
situação afeta ao RGPS, houve a oportunidade de deixar de receber o procedimento sob o seguinte 
argumento: "Contudo, (...), verifica-se que a matéria versada extrapola questão relacionada à simples 
aplicação de dispositivos legais, ingressando em universo de competência exclusiva do INSS, e não 
deste Tribunal de Contas". Por derradeiro, há que se aquiescer como afirmado pelo órgão ministerial, 
que o feito nem mesmo se encontra instruído com um hígido parecer jurídico que enfrenta todas as 
dúvidas da consulente: "Ainda, o parecer jurídico juntado pela consulente foi elaborado visando à 
instrução de processo administrativo em trâmite na Câmara Municipal, e não há em tal documento 
análise e conclusão técnica a respeito das questões suscitadas neste expediente, o que denota 
descumprimento do art. 311, IV, do Regimento Interno". Destarte, tendo em vista que a presente 
consulta deixou de observar os incisos III, IV e V do artigo 311 do RITCEPR, deixou-se de conhecê-
la. Processo nº 184476/20 - Acórdão nº 1044/21 - Tribunal Pleno , Boletim de Jurisprudência do 
TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência - Portal TCE-PR 

 

4.15 Consulta. Conhecimento e resposta. Aposentadoria Especial. Pedagogo. Tese extraída do 
caso concreto. Possibilidade. Requisitos. Análise casuística. Segundo documento elaborado pela 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356897.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
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Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia, cujo objetivo foi apontar os padrões, critérios e 
indicadores de qualidade para autorização de novos cursos de Pedagogia, em Faculdades Integradas, Faculdades, 
Institutos Superiores, ou Escolas Superiores em funcionamento, conforme o disposto na Portaria MEC 641/97, 
concluiu-se que: O campo de atuação profissional do pedagogo vem se definindo em várias esferas. 
1. a escola de 1º e 2º graus. O curso de Pedagogia, com todas suas contradições, tem preparado, a 
nível superior, este profissional para atuar nas séries iniciais, educação infantil e educação especial e 
ainda para desempenhar as tarefas de coordenação pedagógica, supervisão e administração escolar. 2. 
fora da escola, em projetos e instituições educativas (ONGs, conselhos tutelares, postos de saúde, 
igrejas, penitenciárias, hospitais) ou em ações coletivas e culturais com jovens, meninos de rua, idosos, 
mulheres, negros etc. Isto é, o curso de pedagogia, apesar das dificuldades de classificação da área, 
guarda estreita relação com a atividade desenvolvida por professores. Resta claro que a confusão que 
ora se apresenta decorre da imprecisão técnica das terminologias utilizadas pela legislação tais como 
profissional do magistério, especialista em educação, função de magistério entre outras. Tanto assim 
que o Projeto de Lei 4.671/2004, que originou a Lei Federal 11.301/2006, tinha como justificativa: 
(...) Assim, a expressão "funções do magistério" abrange, além da exercida pelos professores e 
professoras em sala de aula, todas as atividades relacionadas ao magistério que são executadas por 
profissionais da educação (com experiência docente prévia) no âmbito escolar, a fim de que a função 
precípua da escola possa ser cumprida na sua integralidade. O Projeto de Lei recebeu um Substitutivo 
com as seguintes justificativas: Convém portanto, o esforço do Legislador para que se delimite quais 
atividades e funções podem ser adequadamente incluídas no conceito de profissionais do magistério 
e de funções do magistério. Estas definições são sobremaneira importantes para os efeitos vinculados 
a eventuais vantagens trabalhistas e previdenciárias, evitando-se assim que a diversidade de 
entendimentos possíveis nas múltiplas redes e sistemas estaduais e municipais de ensino, redunde em 
prejuízo seja para os sistemas e para a coletividade, seja para os indivíduos. Faz-se assim muito 
oportuna a iniciativa da nobre Deputada, delimitando em local próprio da Lei, as funções e atividades 
profissionais próprias do exercício do magistério. Contudo, para delimitá-las operacionalmente em 
suas implicações de direito a tratamento profissional privilegiado, proponho redação que deixe mais 
explícita a compreensão de que não é apenas a natureza ou a finalidade da atividade desenvolvida o 
que concede a uma função o atributo de função de magistério, mas a combinação desta com o locus 
eminentemente escolar de sua realização. Assim é que coordenação ou assessoramento pedagógico 
deve ser, para os fins de concessão de vantagens laborais, considerada função de magistério se e 
somente se, quando exercida exclusivamente em unidade escolar, em contato direto com professores 
e alunos. Diante do exposto, e fazendo o justo reconhecimento do mérito da nobre colega por tão 
oportuna iniciativa, manifestamo-nos pela sua aprovação, na forma do substitutivo do relator, o qual 
tem por objetivo evitar tratamento privilegiado a profissionais que não tenham por local de atuação a 
escola e por interlocutores diretos os alunos e professores das mesmas, uma vez que caso isto 
acontecesse, ocorreria em detrimento e banalização dos mecanismos que visam incentivar o educador 
a comprometer-se antes com as atividades finalísticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas nos 
estabelecimentos de ensino. Dessa forma, necessário buscar a MENS LEGISLATORIS e, assim o 
fazendo, fica evidente que a coordenação e assessoramento pedagógico foram considerados pelo 
legislador como funções de magistério, porém, com uma condição e aqui ressaltada no início dessa 
fundamentação a discordância em termos, posto que, tais coordenação e assessoramento devem ser 
feitas exclusivamente em unidade escolar e desde que haja contato direto com professores e alunos. 
Ou seja, para que se tenha direito à prerrogativa de redução dos requisitos mínimos de idade e de 
tempo de contribuição para efeitos de inativação, conforme dispõe o § 5º do art. 40 da Constituição 
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Federal, o pedagogo deverá trabalhar em unidade escolar e em contato direto com professores e 
alunos, caso contrário, não terá direito a tal redução. Dessa forma, a análise será casuística e a lei local 
não poderá ser aplicada desmedidamente. Ademais, não olvidemos que o Conselho Nacional de 
Educação se manifestou no Processo 23001.000170/2004-11 assegurando que ao longo destes últimos 
anos tramitaram neste Conselho processos apresentados por instituições de ensino que oferecem curso de Pedagogia ou por 
alunos concluintes de curso de Pedagogia que pretendem apostilamento de seus diplomas para fins de possibilitar o 
exercício do magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental. A Comissão propôs à Câmara de Educação 
Superior do CNE que a matéria fosse regulamentada na forma de Projeto de Resolução o que ocorreu 
com a edição da RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2005, posteriormente retificada 
e alterada pelas Resoluções 08/2006 e 02/2009. Na mesma linha de pensamento, ao permitir o 
apostilamento de habilitação para o exercício do magistério nos quatro anos iniciais do Ensino 
Fundamental, para os concluintes do curso de graduação plena em Pedagogia o Conselho Nacional 
de Educação acabou por equiparar os pedagogos, abarcados por esta situação, aos professores, não 
existindo qualquer lógica em impedir a redução dos requisitos mínimos de idade e de tempo de 
contribuição para efeitos de inativação. Se assim fosse, seria como tratar desigualmente os iguais, o 
que, por óbvio, não se coaduna com o espírito da nossa Constituição. E mais, essa linha de raciocínio 
não destoa da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772, tampouco da Súmula 13, 
deste Tribunal. A Suprema Corte conferiu ao texto legal do art. 1º, da Lei 11.301/2006, interpretação 
conforme e garantiu o benefício da aposentadoria especial aos diretores, coordenadores e assessores 
pedagógicos desde que tais cargos sejam exercidos por professores. Ora, considerando a manifestação 
do Conselho Nacional de Educação acima transcrita, impossível excluir os pedagogos com os 
referidos apostilamentos de diplomas do benefício julgado nos termos da decisão do Supremo 
Tribunal Federal. E, nesse mesmo sentido, partindo das mesmas conclusões, a extensão desse 
benefício, de igual forma, não afronta a Súmula 13 deste Tribunal. Ainda que evidente, cumpre 
destacar que para tanto não basta a lei local alterar a nomenclatura do cargo de pedagogo para 
professor pedagogo para que tais servidores passem a ter direito à aposentadoria especial, afinal, como 
recorrentemente ressalto, a nomenclatura dos cargos são tão-somente rótulos e apenas eles não podem 
bastar para garantir direitos. Em razão disso, reafirma-se que a possibilidade ou não da concessão terá 
que ser casuística e depender da análise das fichas funcionais, bem como dos diplomas apresentados 
sob pena de, generalizando, gerar injustiças ao conceder aposentadoria especial a quem não detenha 
efetivamente tal direito, mas apenas com base no rótulo do cargo. Tais considerações somam-se às 
decisões judiciais colacionadas pelos terceiros interessados (peças 35 e 48) demonstrando que há 
legislação que equipara os pedagogos aos professores permitindo, inclusive, a acumulação de dois 
cargos nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea "a?, da Constituição Federal. Ou seja, se há 
reconhecimento da possibilidade de cumulação de cargos de pedagogo com fundamento na 
cumulação de dois cargos de Professor, a depender da previsão na legislação local, equiparados estão 
esses cargos e, inconcebível será não estender o benefício da redução dos requisitos mínimos de idade 
e de tempo de contribuição para efeitos de inativação. Pois bem, penso que também seria incoerente 
que em alguns casos pedagogos que exerçam as mesmas funções em Municípios distintos tenham um 
tratamento diferenciado quando da sua inativação como, ao que tudo indica, vem ocorrendo. Assim 
sendo, propõe-se que a Consulta seja respondida EM TESE nos seguintes termos: i. Pela possibilidade 
da equiparação dos pedagogos aos professores, desde que haja lei local que assim a estabeleça; ii. Pela 
possibilidade de redução dos requisitos mínimos de idade e de tempo de contribuição para efeitos de 
inativação, conforme dispõe o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, desde que o pedagogo trabalhe 
em unidade escolar e em contato direto com professores e alunos, caso contrário, não terá direito a 
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tal redução; iii. Pela análise casuística dos requisitos anteriormente expostos, somados à análise da 
ficha funcional, bem como dos diplomas apresentados, sob pena de, generalizando, gerar injustiças ao 
conceder aposentadoria especial a quem não detenha efetivamente tal direito, mas apenas com base 
no rótulo do cargo; iv. Pela aplicação da lei desde o ingresso no serviço público, quer dizer, abarcando 
os servidores que já se encontravam no serviço público quando da edição da lei local que equiparou 
os cargos, sob pena de criar maiores imbróglios e preterição de direitos. Com isso, entendeu-se 
respondida a consulta formulada. Processo nº 848005/19 - Acórdão nº 589/21 - Tribunal Pleno -, 
Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 95/21, disponível em: Boletim Informativo de Jurisprudência 
- Portal TCE-PR 

 

4.16 Teto Constitucional. Legislação. Entidade fechada de previdência complementar. 
FUNPRESP. Cessão de Pessoal. A remuneração do pessoal das entidades fechadas de previdência 
complementar de que trata a Lei 12.618/2012, fundações públicas de direito privado (art. 4º, § 1º), 
inclusive dos membros da diretoria executiva e dos servidores cedidos de órgãos e entidades da 
Administração Pública, submete-se ao teto remuneratório constitucional (art. 37, inciso XI), 
excluindo-se deste apenas as verbas taxativamente elencadas no art. 13 do Decreto 9.144/2017, 
computando-se todas as outras, de forma cumulativa e em conjunto, para fins dessa apuração, em 
atenção ao art. 5º, § 8º, da Lei 12.618/2012. Acórdão nº 1036/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 90, 
disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.17 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 Pessoal do TCU nº 90, 
disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.18 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 Pessoal do TCU nº 90, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.19 Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal. É vedado o pagamento das 
vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do 
cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 
16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do 
cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Acórdão nº 8120/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 90, 
disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356233.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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12618.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9144.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
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/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.20 Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Escola militar. Reserva militar. O 
tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva (art. 137, inciso III, da Lei 6.880/1980) 
e o tempo de serviço acadêmico (art. 37 da MP 2.215/2001) não podem ser computados pelo militar 
para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 
(remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua melhoria). A 
averbação do primeiro encontra obstáculo no art. 137, § 1º, da Lei 6.880/1980; já o segundo, por se 
tratar de tempo ficto, não pode ser considerado tempo de efetivo serviço militar. Acórdão nº 8160/21, 
Boletim de Pessoal do TCU nº 90, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.21 Pensão especial de ex-combatente. Legislação. Requisito. Reversão da pensão. O direito à 
reversão da pensão especial de ex-combatente é regido pela lei vigente à época do falecimento do 
instituidor, ainda que a reversão tenha ocorrido na vigência de outras normas. Acórdão nº8309/21,  
Boletim de Pessoal do TCU nº 90, disponível em: Boletim de Pessoal | Portal TCU 

 

4.22 Aposentadoria. Ato sujeito à registro. Recomendação. Negativa de Registro. Quando os 
Tribunais de Contas, antes do julgamento da aposentadoria, se direcionam à Administração, para que 
produza alguma alteração no ato, esta comunicação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo 
Tribunal Federal, não tem natureza de determinação. Trata-se de recomendação com manifestação 
instrutiva, pedagógica, objetivando a preservação de ato que pode ter saneado o vício, gerando para o 
servidor e a Administração as consequências menos gravosas possíveis. Se sua recomendação não for 
atendida, aí sim caberá ao Tribunal recusar o registro dos atos, hipótese que não poderá ser ignorada 
ou negligenciada pelo órgão responsável pelo ato de inativação, porque implica a extirpação de sua 
eficácia. Processo TCERJ nº 234.718-5/20m, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, 
disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

4.23 Consulta. Servidor. Aposentadoria especial. Comprovação. Requisitos. Emenda 103/2019. 
Entrada em vigor. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Direito adquirido. Data. Anterior à 
vigência. O TCE/SC respondeu à Consulta acerca da aposentadoria especial, com o seguinte 
entendimento: "Ainda que o servidor venha a apresentar o requerimento de aposentadoria especial 
sob a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, esta poderá ser concedida de acordo com as 
regras anteriores, desde que comprovado o implemento dos respectivos requisitos em momento 
anterior à entrada em vigor da Emenda. 4.2.2. Desde que se refira ao correspondente período de 
exercício das atribuições do cargo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil a 
demonstrar o histórico- laboral do servidor que implementou os requisitos para aposentadoria especial 
antes da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, mesmo quando emitido por ocasião de 
requerimento de aposentadoria apresentado em momento posterior à entrada em vigor da referida 
Emenda".   Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de São Pedro de Alcântara (INSPA), na qual formula 
questionamento quanto ao reconhecimento de direito adquirido a servidores que preencheram os 
requisitos de aposentadoria especial por insalubridade antes da entrada em vigor da Emenda 
Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, de acordo com as regras então aplicáveis, ainda 
que o respectivo requerimento tenha sido protocolado sob a égide da referida Emenda e/ou o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2215-10.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
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documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) tenha sido emitido após essa 
data.  Inicialmente, a Relatora observou que no art. 3º da EC n. 103/19, o legislador assegurou a 
concessão de aposentadoria ao servidor, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os 
requisitos para obtenção dos respectivos benefícios até a data de entrada em vigor daquela Emenda. 
"Conforme observado pela Diretoria Técnica, aqui vale o princípio do tempus regit actum e, nesse 
sentido, respeitou-se o direito adquirido dos servidores. Assim, uma vez comprovado o implemento 
das condições, ainda que o requerimento seja realizado sob a vigência da EC n. 103/19, a 
aposentadoria poderá ser concedida com base nas regras anteriores", complementou.  Ela ainda 
observou que "o art. 40, § 4º-C estabelece que leis complementares dos entes federativos poderão 
impor idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial por insalubridade. 
Portanto, mudanças nesse sentido dependem de alterações legislativas locais e, até o momento de sua 
aprovação e vigência, devem ser observadas por esses entes as normas até então vigentes que 
regulavam a matéria, regra esta expressamente prevista na EC n. 103/19".  Assim sendo, a Relatora 
concluiu que, "mesmo se apresentar o requerimento de aposentadoria especial sob a vigência da 
Emenda Constitucional n. 103/2019, ao servidor que comprovar o implemento dos respectivos 
requisitos em momento anterior à entrada em vigor dessa Emenda poderá ser concedida 
aposentadoria especial de acordo com as regras anteriores, isto é, com base no art. 40, § 4º, inciso III, 
da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda Constitucional n.47/2005, c/c com a 
Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 57 da Lei n. 8.213/1991", e ainda citou 
o Prejulgado 2075.   Quanto à indagação do Consulente acerca do fato do servidor de ter obtido o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) após a data de vigência da EC n. 103/2019 ser um 
impeditivo para a concessão da aposentadoria especial por insalubridade com base nas regras 
anteriores, a Relatora entendeu que "se o implemento dos requisitos para aposentadoria especial por 
insalubridade se deu em momento anterior à entrada em vigor da nova Emenda, independe se o 
requerimento da aposentadoria ou a obtenção do PPP se deu em momento posterior", e salientou 
observação da área técnica: "desde que se refira ao correspondente período de exercício das atribuições 
do cargo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP é documento hábil a demonstrar o histórico-
laboral do servidor que implementou os requisitos para aposentadoria especial antes da vigência da 
Emenda Constitucional n. 103/2019, mesmo quando emitido por ocasião de requerimento de 
aposentadoria apresentado em momento posterior à entrada em vigor da referida Emenda”.  No caso 
de PPP extemporâneo, a Relatora destacou a Súmula n. 68 da Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à 
comprovação da atividade especial do segurado”, ou seja, a força probante deste documento, porém, 
quando emitido de forma extemporânea, depende da verificação, caso a caso, de similitude de 
condições de trabalho entre o período anterior de exercício das atividades e a data de missão do 
LTCAT. E complementou com a menção do Prejulgado 2255. @CON-21/00045258, Informativo 
de Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

4.24 Responsabilidade. Débito. Agente Privado. Entidade Fechada de Previdência 
Complementar. Investimento. Prejuízo. Análise de Riscos. Monitoramento. Os 
administradores de entidade fechada de previdência complementar patrocinada pelo poder público 
podem ser condenados a ressarcir dano à entidade decorrente de prejuízos financeiros em 
investimento feito sem avaliação e monitoramento de risco condizentes com as características e a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2075
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2255
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100045258
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
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materialidade do investimento. O gestor privado do investimento pode ser condenado solidariamente 
caso se comprove que o descumprimento de regulamentos pertinentes à aplicação financeira e o 
desrespeito a normativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contribuíram para o dano 
apurado. Acórdão nº 1301/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.25 Impossibilidade de extensão do auxílio de grande invalidez a todas as modalidades de 
aposentadoria. “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar 
ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do 
auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria.” Não é possível a extensão do auxílio 
contido no art. 45 da lei 8.213/1991 (1), também chamado de auxílio de grande invalidez ou auxílio-
acompanhante, para todos os segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o 
desempenho de atividades básicas da vida diária. Em observância aos princípios da legalidade/reserva 
legal, da distributividade e da regra da contrapartida, é imprescindível lei para criação e ampliação de 
benefícios ou vantagens previdenciárias, e nas leis 8.213/1991 e 8.742/1993, as quais tratam 
respectivamente, da previdência e assistência social, não há previsão do chamado auxílio de grande 
invalidez para outras espécies de aposentadoria que não seja a decorrente de invalidez. Assim, não 
obstante o louvável intuito de proteção às pessoas que precisam da ajuda permanente de terceiros, a 
extensão do “auxílio-acompanhante” para além da hipótese prevista em lei, ainda que sob à luz dos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, não encontra eco na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Com efeito, a Corte Constitucional não tem legitimidade para suprir 
ou suplantar a atuação legislativa na seara da proteção aos riscos previdenciários (2). Outrossim, não 
prospera o argumento de que o adicional da grande invalidez teria natureza assistencial e que por isso 
poderia ser concedido às demais espécies de aposentadoria. Primeiro porque para o deferimento dos 
benefícios assistenciais deve-se observar os requisitos legais, segundo porque seu caráter supostamente 
assistencial não afasta a exigência de previsão legal. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, apreciando o Tema 1095 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário 
para: a) declarar a impossibilidade de concessão e extensão do “auxílio-acompanhante” para todas as 
espécies de aposentadoria; b) modular os efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se 
preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão 
transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares 
recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado 
deste julgamento. Vencido o ministro Edson Fachin e, parcialmente, o ministro Marco Aurélio, que 
divergiu quanto à modulação dos efeitos da decisão. RE 1221446/RJ, Informativo de Jurisprudência 
do STF nº 1022, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
022.pdf 

 

4.26 Reintegração e acumulação de proventos com salários. “A natureza do ato de demissão de 
empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da 
Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos 
inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal (CF), salvo 
para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
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entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) 103/09, nos termos do que dispõe seu art. 6º (1).” 
A justiça comum é competente para processar e julgar ação em que se discute a reintegração de 
empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. Isso porque 
não se debate relação de trabalho, mas somente a possibilidade de reintegração ao emprego público 
na eventualidade de se obter aposentadoria administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). A concessão de aposentadoria, com utilização do tempo de contribuição, leva ao rompimento 
do vínculo trabalhista nos termos do art. 37, § 14 da CF (2). Entretanto, é possível a manutenção do 
vínculo trabalhista, com a acumulação dos proventos com o salário, se a aposentadoria se deu pelo 
RGPS antes da promulgação da EC 103/2019. Após a inserção do art. 37, § 14, pela EC 103/2019, a 
Constituição Federal, de modo expresso, definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, 
emprego ou função pública cujo tempo de contribuição embasou a passagem do servidor/empregado 
público para a inatividade, inclusive quando feita sob o RGPS. Porém, a referida Emenda 
Constitucional eximiu da observância ao § 14 do art. 37 da CF as aposentadorias já concedidas pelo 
RGPS até a data de entrada em vigor da Emenda. Com base nesse entendimento, o Plenário, por 
maioria, ao apreciar o Tema 606 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e 
reputou lícita a reintegração com a acumulação de proventos com os salários, já que, no caso concreto, 
a aposentadoria se deu antes da EC 103/2019. Quanto ao mérito, ficaram vencidos parcialmente os 
ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Roberto Barroso, que deram parcial 
provimento ao recurso. Em relação à tese de repercussão geral, o ministro Marco Aurélio ficou 
vencido e a ministra Rosa Weber ficou vencida em parte. RE nº 655283/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1022, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
022.pdf 

 

4.27 Inscrição de dívida ativa. Benefício previdenciário indevidamente recebido, qualificado com 
enriquecimento ilícito. Aplicabilidade dos parágrafos 3º e 4º do art. 115, da Lei nº 8.213/91, 
com redação dada pela Medida Provisória nº 780/2017 (Lei nº 13.846/2019) aos processos em 
curso donde constam créditos constituídos anteriormente. Impossibilidade. Tema 1064. (I) As 
inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos 
indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido 
iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 780 de 2017, convertida em Lei nº 13.494/2017 
(antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de 
notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla 
defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais 
aplicáveis; e (II) as inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou 
assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou 
deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, 
constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida 
Provisória nº 871 de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) são nulas, devendo 
a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim 
de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição 
em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. O presente repetitivo é um 
desdobramento do Tema Repetitivo n. 598, onde foi submetida a julgamento no âmbito do REsp 
1.350.804-PR (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.06.2013) a 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1022.pdf
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"Questão referente à possibilidade de inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário 
indevidamente recebido, qualificado como enriquecimento ilícito". Naquela ocasião foi definido que 
a inscrição em dívida ativa de valor decorrente de ilícito extracontratual deve ser fundamentada em 
dispositivo legal específico que a autorize expressamente, o que impossibilitava a inscrição em dívida 
ativa de valor indevidamente recebido, a título de benefício previdenciário do INSS, pois não havia lei 
específica que assim o dispusesse. Essa lacuna de lei tornava ilegal o art. 154, §4º, II, do Decreto n. 
3.048/19999 que determinava a inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário pago 
indevidamente, já que não dispunha de amparo legal. Pode-se colher da ratio decidendi do repetitivo 
REsp 1.350.804-PR três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa 
para a apuração administrativa (constituição); 2º) a oportunização de contraditório prévio nessa 
apuração; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa. Após o advento 
da Medida Provisória n. 780/2017 (convertida na Lei n. 13.494/2017) a que se sucedeu a Medida 
Provisória n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), que alteraram e adicionaram os §§ 3º, 4º 
e 5º ao art. 115, da Lei n. 8.213/1991, foi determinada a inscrição em dívida ativa pela Procuradoria-
Geral Federal - PGF dos créditos constituídos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 
decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, 
inclusive para terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago 
indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação. Considerando-se as razões de decidir do do 
repetitivo REsp 1.350.804-PR, as alterações legais não podem retroagir para alcançar créditos 
constituídos (lançados) antes de sua vigência, indiferente, portanto, que a inscrição em dívida ativa 
tenha sido feita depois da vigência das respectivas alterações legislativas. O processo administrativo 
que enseja a constituição do crédito (lançamento) há que ter início (notificação para defesa) e término 
(lançamento) dentro da vigência das leis novas para que a inscrição em dívida ativa seja válida. REsp 
nº 1.860.018-RJ, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 702, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.28 Benefício Previdenciário. Revisão. Tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 
Valores reconhecidos judicialmente, em ação de conhecimento individual, cujo pedido 
coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. Interrupção da 
prescrição quinquenal. Data do ajuizamento da ação individual. Tema 1005.  Na ação de 
conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício 
previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucional 20/98 e 41/2003 e cujo pedido 
coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição 
quinquenal, para recebimento das parcelas vencida é a data de ajuizamento da lide individual, salvo se 
requerida a sua suspensão, na forma do artigo 104 da Lei nº 8.078/1990.  Consoante pacífica e atual 
jurisprudência do STJ, interrompe-se a prescrição quinquenal para o recebimento de parcelas vencidas 
- reconhecidas em ação de conhecimento individual, ajuizada para adequação da renda mensal do 
benefício aos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 - na data do ajuizamento da lide 
individual, ainda que precedida de anterior Ação Civil Pública com pedido coincidente, salvo se o 
autor da demanda individual requerer sua suspensão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, 
nos autos, do ajuizamento da ação coletiva, na forma prevista no art. 104 da Lei n. 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor). No tocante ao processo coletivo, o ordenamento jurídico pátrio - arts. 
103 e 104 da Lei n. 8.078/1990, aplicáveis à ação civil pública (art. 21 da Lei n. 7.347/1985) - induz o 
titular do direito individual a permanecer inerte, até o desfecho da demanda coletiva, quando avaliará 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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a necessidade de ajuizamento da ação individual - para a qual a propositura da ação coletiva, na forma 
dos arts. 219, e § 1º, do CPC/1973 e 240, e § 1º, do CPC/2015, interrompe a prescrição -, ou, em 
sendo o caso, promoverá o ajuizamento de execução individual do título coletivo. Assim, a existência 
de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, 
mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, 
ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não 
será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, 
como previsto no art. 104 da Lei n. 8.078/1990. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de 
ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou 
parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva 
(art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual 
autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o 
ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da 
prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário 
com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003', e não pela execução individual da 
sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 
Turma, DJe de 16/11/2018). Dessa forma, a interrupção da prescrição para o pagamento das parcelas 
vencidas deve recair na data da propositura da presente ação individual, garantindo-se, ao segurado, o 
recebimento das diferenças relativas aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento, nos termos do que 
dispõe o parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/1991. Cumpre destacar que o STJ, no julgamento 
do REsp 1.388.000/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que o 
prazo prescricional, para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva 
(STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 12/04/2016). 
Entretanto, essa não é a hipótese. A parte autora, ao invés de aguardar o desfecho da referida Ação 
Civil Pública, optou pelo ajuizamento de lide individual com o mesmo objeto. REsp Nº 1.761.874-
SC, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 702, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.29 Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Art. 112 da Lei nº 8.213/91. Âmbito de aplicação. 
Ação revisional de aposentadoria de segurado falecido e de pensão por morte. Ausência de 
iniciativa do segurando em vida. Legitimidade ativa de pensionista e sucessores. Ordem de 
preferência. Diferenças devidas e não pagas. Tema 1057.  (I) O disposto no art. 112 da Lei nº 
8.213/1991, segundo o qual “ o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus 
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei 
civil, independente de inventário ou arrolamento”, é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo; 
(II) os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício 
derivado (pensão por morte)- caso não alcançada pela decadência – fazendo jus a diferenças 
pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada; (III) Caso não decaído o 
direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas 
poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas 
resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da 
pensão por morte; e(IV) à falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores 
(herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e 
em nome próprios, a revisão do benefício original – salvo se decaído o direito do instituidor – e, por 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo de 
aposentadoria do de cujus.  A legislação processual civil desautoriza, como regra, a postulação de 
pretensão vinculada a direito alheio, ressalvada previsão no ordenamento jurídico. Na seara do direito 
da seguridade social, a concessão e a renúncia a benefício previdenciário, é cediço, constituem 
direitos intuito personae, cuja disposição se atribui, unicamente, ao segurado titular. É personalíssima, 
ainda, a renúncia promovida pelo beneficiário titular com o objetivo de obter benefício mais vantajoso, 
no Regime Geral da Previdência Social - RGPS ou em regime próprio de Previdência, segundo 
compreensão sedimentada em precedente dotado de eficácia vinculante (Primeira Seção, REsp 
1.334.488/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/03/2019, DJe 29/05/2019). Outrossim, consolidou-
se, igualmente em sede de recurso especial submetido à sistemática repetitiva, a intransmissibilidade 
de benefícios assistenciais, uma vez que, "pela ausência de contribuição prévia, são personalíssimos e, 
portanto, intransferíveis aos dependentes" (Primeira Seção, REsp 1.648.305/RS, Rel. p/ acórdão Min. 
Regina Helena Costa, j. 22/08/2018, DJe 26/09/2018). Isso considerado, verifica-se que o objeto da 
ação revisional , limitada a formular pedido de readequação de benefícios previdenciários já 
concedidos - no caso, aposentadoria e/ou pensão por morte -, distancia-se, largamente, de tais 
hipóteses impeditivas, porquanto nela não se articula pretensão vinculada a direito privativo, cujo 
exercício demandaria a manifestação de vontade do então titular da prestação previdenciária originária. 
Noutras palavras, a revisão judicial de benefício é vocacionada a provocar apenas a implementação de 
ajustes nos valores da prestação previdenciária, incapaz, ipso facto, de afetar o direito primário, de índole 
personalíssima. A rigor, incorporado o benefício ao patrimônio jurídico do segurado titular por regular 
ato de concessão, eventuais alterações dos parâmetros da outorga, indutores de reflexos financeiros, 
descolam-se da esfera da titularidade exclusiva do segurado, assumindo natureza puramente 
econômica, e, por conseguinte, passíveis de transferência a terceiros legitimados. Daí porque, 
partindo-se dessa decisiva distinção ontológica, afirma-se que "os sucessores não têm legitimidade 
para pleitear direito personalíssimo, não exercido pelo instituidor da pensão (renúncia e concessão de 
outro benefício), o que difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias de 
benefício já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 112 da Lei n. 8.213/1991)" (Segunda 
Turma, AgRg no AREsp 492.849/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09/06/2016, DJe 
21/06/2016). Com efeito, o art. 112 da Lei n. 8.213/1991, a par de dispensar pensionistas e sucessores 
de se submeterem a arrolamento ou inventário, investe-lhes de legitimidade processual para intentar 
ação revisional da aposentadoria do falecido segurado e da pensão por morte dela resultante, 
permitindo-lhes, como corolário, auferirem eventuais diferenças pecuniárias devidas e não prescritas, 
porém não pagas ao de cujus, sem subordinar o exercício do direito de ação a nenhuma iniciativa, 
judicial ou administrativa, do segurado em vida. De fato, além da ausência de imposição expressa de 
outras condicionantes no texto legal enfocado, é inegável que embaraçar ou dificultar o direito de os 
legitimados buscarem valores devidos ao instituidor do benefício abre espaço para eventual - e 
indesejável - enriquecimento sem causa da Administração. Por isso, consoante orientação 
jurisprudencial deste Superior Tribunal, ao perseguir a revisão da renda mensal da aposentadoria para 
que repercuta no cálculo da pensão por morte, o "pensionista que busca em juízo diferenças no 
benefício já em manutenção, ao qual tem direito, pleiteia em nome próprio direito próprio, não 
havendo que se cogitar de ofensa ao art. 6º do CPC (atual art. 18)" (Segunda Turma, AgRg no REsp 
n. 1.576.207/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/03/2016, DJe 16/03/2016). Anote-se, 
por oportuno, que a legitimidade ativa de pensionistas para ajuizar ação revisional previdenciária foi 
adotada como premissa à conclusão alcançada pela Primeira Seção acerca da forma de contagem do 
prazo decadencial de revisão da aposentadoria e da pensão por morte. (EREsp 1.605.554/PR, Relatora 
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p/ acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 27/02/2019, DJe 02/08/2019) 
Nesse contexto, os dependentes habilitados à pensão por morte, e, na falta deles, os sucessores 
civilmente definidos, detêm legitimidade para figurarem no polo ativo de ação previdenciária 
revisional, ajuizada com o escopo de revisar, conforme o caso, a aposentadoria do de cujus (benefício 
originário) e/ou a pensão por morte dela decorrente (benefício derivado), bem como de perceberem 
as diferenças pecuniárias resultantes da readequação de ambos os benefícios, independentemente de 
iniciativa do titular em vida, e observada eventual ocorrência de decadência e de prescrição. REsp Nº 
1.856.967-ES, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 702, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Embargos de Terceiro. Cognição limitada. Natureza constitutivo-negativa. Cumulação de 

pedidos. Inadmissibilidade. É inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à natureza 

constitutivo-negativa dos embargos de terceiro. Em regra, somente as pessoas que compõem a relação 

jurídico-processual é que poderão sofrer os efeitos das decisões judiciais proferidas no respectivo 

processo, notadamente algum tipo de constrição judicial em seus bens, por meio de penhora e 

sucessiva expropriação. Quando, porém, o patrimônio de terceiro, sem nenhuma relação com o 

processo, for atingido, de maneira injusta, pela prestação jurisdicional correlata, a lei confere um 

instrumento próprio para a defesa de seu interesse, a fim de liberar o gravame judicial realizado em 

seus bens, qual seja, os embargos de terceiro. A peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a 

despeito de se tratar de ação de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial 

injusta os bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 afirma 

que, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o 

reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do 

direito ao embargante". Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois 

a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição 

ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória. Não se 

ignora que o art. 327, § 2º, do CPC/2015, ao permitir a cumulação de pedidos em um único processo, 

estabelece que, "quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida 

a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas 

processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos 

cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum". Ocorre 

que a referida norma processual, que permite a conversão de procedimento especial para o rito 

comum, não se aplica em todo e qualquer caso. Com efeito, conforme já decidido por esta egrégia 

Terceira Turma, "a partir de uma análise sistemática do CPC, conclui-se que a regra do art. 292, § 2º 

[correspondente ao art. 327, § 2º, do CPC/2015], não se aplica indiscriminadamente, como procura 

fazer crer a recorrente, alcançando apenas os pedidos sujeitos a procedimentos que admitam 

conversão para o rito ordinário" (REsp 993.535/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 

22/4/2010). Assim, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, cuja finalidade é tão 

somente de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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do processo correlato, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza 

constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação do réu a indenização por danos 

morais, sob pena, inclusive, de tumultuar a marcha processual célere dos embargos de terceiro, em 

nítida contradição com o próprio escopo do art. 327 do CPC/2015. REsp 1.703.707-RS, Informativo 

de Jurisprudência do STJ nº 698, disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

5.2 Direito Processual. Consulta. Admissibilidade. Congresso Nacional. Não se conhece de 

consulta formulada por presidente de comissão do Congresso Nacional ou de suas casas sem a 

demonstração de correlação entre o assunto objeto da consulta e as atribuições da comissão 

estabelecidas em ato normativo (art. 264, § 2º, do Regimento Interno do TCU). Acórdão nº 1099/21, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 356, disponível em:   

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.3 Direito Processual. Julgamento. Pauta de sessão. Nulidade. Advogado. Estagiário. A 

publicação em pauta de julgamento somente do nome de estagiário de advocacia no rol de 

representantes do responsável implica nulidade do acórdão proferido, mesmo que exista autorização 

ou substabelecimento de advogado regularmente constituído, tendo em vista que as normas 

processuais do TCU exigem expressamente a notificação de advogados constituídos nos autos (art. 

179, § 7º, do Regimento Interno do TCU; art. 40 da Resolução TCU 164/2003). Acórdão nº 1113/21, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 356, disponível em:   

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.4 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Parecer. Ministério Público junto ao 

TCU. Não configura omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração a ausência de análise 

das teses e propostas apresentadas pelo Ministério Público junto ao TCU em seu parecer, emitido no 

exercício da função de fiscal da lei (custos legis), pois tal manifestação tem caráter eminentemente 

opinativo, não sendo compulsório abordar seu conteúdo na deliberação. Acórdão nº 7967, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 356, disponível em:   https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

 

5.5 Recurso de Revista. Representação. Ressalva de opinião pela impossibilidade do exercício 

das funções sancionatórias e reintegradora pelos Tribunais de Contas em processo de 

representação. Imprescindibilidade do exercício da função judicante. Jurisdição especial de 

contas. Necessidade de instauração da tomada de contas extraordinária. Superação da 

suscitação preliminar. Princípio da colegialidade. Concessão ilegal de gratificação por função 

de confiança. Prejulgado nº 25. É pressuposto para a concessão da gratificação a necessária 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27201702648951%27.REG.
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o/NUMATO%253A164%2520NUMANOATO%253A2003/score%2520desc/0/%2520
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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existência de relação de confiança. Desempenho de atividades que exijam apenas 

conhecimento e experiência técnica. Inexistência de previsão legal para a concessão de 

benefício pelo exercício de funções gratificadas. Necessidade de lei em sentido estrito para a 

definição de remuneração de cargo ou função Desrespeito ao art. 37, incisos V e X, da 

Constituição da República. Desvio de finalidade. Infração aos  princípios da legalidade, 

moralidade e razoabilidade. Impossibilidade jurídica da alegação de desconhecimento da lei. 

Art. 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Caracterização de culpa grave 

das condutas analisadas. Impossibilidade jurídica de alegação de desconhecimento da lei. 

Art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Caracterização de culpa grave 

nas condutas analisadas. Impossibilidade de imposição de multa proporcional ao dano 

ausente à respectiva imputação. Requisito obrigatório e consectário lógico. Conhecimento e 

provimento parcial do recurso interposto pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. O Prejulgado nº 025, 

desta Corte, é claro ao estabelecer que o Poder Legislativo, a depender da disciplina vigente sobre o 

respectivo processo legislativo, poderá dispor sobre o tema por meio de Resolução, exceto quanto à 

definição da remuneração do cargo ou função, que carece de lei em sentido formal em qualquer 

hipótese. As condutas narradas denotam, no mínimo, culpa grave dos agentes envolvidos, que 

infringiram os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade para obter vantagens financeiras 

absolutamente ilegítimas, materializadas na percepção de benefício ilegal na proporção de 100% (cem 

por cento) de seus vencimentos, sendo desnecessário perquirir a má-fé (dolo) dos responsáveis, que, 

na condição de servidores públicos, tinham como obrigação legal o conhecimento e escorreita 

aplicação da lei, inexistindo absolutamente nenhuma dúvida interpretativa acerca da impossibilidade 

de concessão de gratificações na espécie. Ao contrário do que alegam os recorrentes, portanto, foram 

os próprios servidores públicos que se enriqueceram ilicitamente às custas do erário, na exegese do 

art. 884 do Código Civil, diante da flagrante ilegalidade e desproporcionalidade do benefício que 

receberam, sendo irrelevante o fato de terem ou não desempenhado as atividades propostas, na 

medida em que estavam cientes da vedação constitucional de percepção de qualquer espécie de 

remuneração ? inclusive temporária? sem a edição de lei específica (art. 37, inciso X, da Constituição 

da República. A eventual omissão do controle interno e a motivação da proposição da representação 

em nada interferem na responsabilidade da presidente da Câmara Municipal por seus atos, sendo 

alegações absolutamente descoladas do mérito do feito. As alegações de boa-fé e indução ao erro 

igualmente não procedem. Na mesma esteira da fundamentação adotada para os demais recorrentes, 

o mínimo que se espera de um agente político é o respeito à ordem jurídica, sendo inadmissível que 

alegue a inexperiência ou o desconhecimento da lei ? hipótese juridicamente impossível, nos termos 

da presunção absoluta prevista no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ? para 

editar atos absolutamente incompatíveis com o ordenamento jurídico, concedendo benefícios 

ilegítimos a demais agentes da administração pública, sem sequer indicar a fundamentação legal apta 

a embasar o ato. A infração ao art. 37, incisos V e X, da Constituição da República, portanto, autoriza 

a aplicação da multa prevista no art. 87, inciso IV, alínea g, da Lei Complementar Estadual nº 

113/2005, individualmente para cada ato emitido, sendo incensurável a decisão recorrida nesse ponto. 

Por outro lado, entretanto, extrai-se da decisão vergastada que, embora reconheça que a chefe do 

Poder Legislativo praticou condutas graves, não lhe imputou a responsabilidade pela restituição do 

dano ao erário. A imputação do dano é pressuposto compulsório para aplicação da respectiva multa 
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proporcional. Afora qualquer discussão acerca da imprescindibilidade do exercício da função 

judicante, os artigos 18 e 51 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 são claros ao dispor que, ao 

identificar irregularidades de que decorram prejuízo ao erário, é dever do Tribunal de Contas delimitar 

as responsabilidades e condenar o responsável ao recolhimento da dívida, de modo que, se a decisão 

recorrida não adotou tal providência, é porque não considerou que a conduta da recorrente concorreu 

para o resultado danoso. Assim, não se admitindo qualquer medida ampliativa sobre a 

responsabilização da recorrente no presente momento processual, em respeito ao princípio da non 

reformatio in pejus, e considerando que o acórdão recorrido não apontou a prática, dos atos lesivos ao 

erário previstos no art. 89, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 , de modo a não condenar 

a recomposição do dano, é juridicamente inviável a imposição da multa proporcional ao dano, por 

consectário lógico, de modo que é imperioso o provimento do recurso de revista quanto a esse ponto. 

Por fim, considerando o reconhecimento de edição de atos administrativos em desvio de finalidade, 

bem como a potencial prática de atos de improbidade administrativa, é indispensável o 

encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que possa 

tomar as providências judiciais que entender cabíveis. Processo nº 777361/19 - Acórdão nº 919/21 - 

Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

5.6 Pedido de Rescisão. Ocorrência de erro material. Fundamentação que não conduz à 

conclusão de irregularidade apontada na parte dispositiva. Conhecimento e procedência do 

pedido. Conhecimento, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito, julgá-

lo procedente para o fim de rescindir o Acórdão nº 1288/19, parcialmente reformado pelo Acórdão 

nº 1479/20, ambos do Tribunal Pleno, afastando-se a ausência de devida motivação para a escolha da 

modalidade pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico como motivo de irregularidade das 

contas, mantendo-se, porém, a recomendação do item IV do Acórdão n° 1288/19, no sentido de que 

"em futuros certames, dê preferência à modalidade Pregão Eletrônico, devendo realizar a devida 

motivação quando optar pelo Pregão Presencial". Processo nº 1770/21 - Acórdão nº 786/21 - 

Tribunal Pleno, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 94/21, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242 

 

5.7 Direito Processual. Julgamento. Colegiado. Competência. Plenário. Controle de 

Constitucionalidade. Aplica-se a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) a 

decisão do TCU que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Acórdão nº 1208/21, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.8 Direito Processual. Recurso. Fato Novo. Endereço. Alteração. Comunicação Processual. 

Considera-se fato novo, para o conhecimento de recurso com amparo no art. 32, parágrafo único, da 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356417.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/5/pdf/00356417.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356169.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/4/pdf/00356169.pdf
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/boletim-informativo-de-jurisprudencia/280400/area/242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Lei 8.443/1992, a comprovação da mudança de domicílio do responsável antes da expedição da 

comunicação processual, que assim foi entregue em endereço incorreto. Acórdão 1233/21, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 358, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.9 Direito Processual. Pedido de Revisão. Admissibilidade. Jurisprudência. Alteração. Trata-se 

pedido de revisão apresentando por ex-prefeito municipal de Marechal Floriano em face do Acórdão 

TC 304/2019, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto no processo TC 

5895/2017-8, mantendo-se o Acórdão TC 384/2017, que julgou irregulares as contas do responsável 

e o condenou ao ressarcimento ao erário. No caso em tela, o requerente fundamenta seu pedido sob 

alegação de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.886, tema 

899, decidiu serem prescritíveis a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal 

de Contas. Analisando os requisitos de admissibilidade do pedido, o relator destacou que a alteração 

da jurisprudência não viabiliza o ingresso do pedido do pedido de revisão, o qual tem natureza similar 

ao da ação rescisória, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 136, nos seguintes 

termos: “Alteração de jurisprudência posterior ao acórdão rescindendo não autoriza o ajuizamento de 

ação rescisória”. O relator ressaltou que o requerente pretende por meio do presente pedido revisional 

aplicar tese, ainda não pacificada, acerca da aplicação da prescrição nos Tribunais de Contas. Nesse 

sentido, acrescentou, também, que a Suprema Corte Brasileira já se posicionou, por meio da Súmula 

343, afirmando que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Acórdão 

TC nº 643/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES Nº 112, disponível em: 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-

112.pdf 

 

5.10 Direito Processual. Recurso de Revisão. Princípio da Segurança Jurídica. Não se conhece de 

Recurso de Revisão fundamentado em alegações que apenas busquem questionar a justiça da decisão 

prolatada, não se conformando com os termos do art. 95 do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas, sob pena de transformar a via revisional em recurso ordinário, sucedâneo para a rediscussão 

da matéria, em prejuízo da segurança jurídica decorrente da coisa julgada. Processo nº 229.136-7/18, 

Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-

publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.11 Princípio da Independência das Instâncias. Ressarcimento. Dano ao Erário. Não configura bis 

in idem a coexistência de acórdão do Tribunal de Contas e sentença condenatória em ação civil pública 

de improbidade administrativa que determinam o ressarcimento ao erário de débitos decorrentes dos 

mesmos fatos, ainda que imputados a pessoas distintas. Ocorrendo ressarcimento em uma instância, 

basta que o responsável apresente a comprovação perante o juízo de execução para evitar o duplo 

pagamento. Processo TCERJ nº 106.660-0/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, 

disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

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.-112.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-112.pdf
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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5.12 Representação. Inadimplemento da Administração. Tutela de Interesse Privado. 

Incompetência do TCE-RJ. Os Tribunais de Contas não possuem atribuição para determinar o 

pagamento de débitos da Fazenda Pública jurisdicionada, sendo esta competência atribuída 

privativamente ao Poder Judiciário, a que deve se socorrer o interessado para que possa receber os 

valores que entender devidos, razão pela qual o mero (ou suposto) inadimplemento da Administração 

Pública não é apto a ensejar a deflagração da atuação fiscalizatória desta Corte. Processo TCERJ nº 

101.245-0/21, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 5/21, disponível em: 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5.13 Processo Normativo. Projeto de Resolução. Introdução de dispositivo. Regimento interno. 

Previsão. Possibilidade de instauração de Inquérito Administrativo. Fatos e possíveis 

infrações. Tribunal de Contas. Legítimo interesse institucional. Aprovação. O TCE/SC 

aprovou o projeto de resolução que inclui o art. 271-A no Regimento Interno do Tribunal de Santa 

Catarina, com a seguinte redação: “Art. 271-A. Com o objetivo de assegurar a livre e independente 

atuação do Tribunal de Contas e de seus agentes, o Presidente poderá, de ofício ou a requerimento, 

instaurar inquérito para apurar fatos e identificar responsáveis por atos que atentem, direta ou 

indiretamente, contra a integridade física ou imaterial do órgão ou de seus membros e servidores, em 

decorrência do exercício de suas funções, para fins de subsidiar eventuais ações, próprias ou em 

cooperação com outros órgãos competentes, a serem adotadas nas esferas administrativa, 

controladora e judicial". Trata-se de Projeto de Resolução encaminhado pelo Presidente do Tribunal 

de Contas de Santa Catarina visando incluir o art. 271-A no Regimento Interno, com o objetivo de 

disciplinar a instauração de inquérito administrativo para apurar fatos e possíveis infrações que 

atentem contra o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, seus membros e servidores, com 

objetivo de promover a defesa institucional. Inicialmente, o Relator explicou que o Presidente 

apresentou para apreciação do Pleno o Projeto de Resolução com as seguintes justificativas na 

Exposição de Motivos: "Enquanto até há pouco tempo os cuidados com a segurança do TCE/SC 

limitavam-se à proteção física de suas instalações, seus membros e servidores, o recrudescimento das 

notícias fraudulentas (fake news), das calúnias e das ameaças dirigidas aos agentes púbicos e seus 

familiares impõe uma nova dinâmica e um novo olhar sobre a defesa da integridade material e imaterial 

da instituição como um todo. Da mesma forma, o local em que esses ilícitos são praticados expandem 

o conceito de sede do Tribunal para além de suas dependências, passando a abranger também o 

ambiente virtual".  "O recente julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 572, no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual foi questionada a legalidade do Inquérito 

(INQ) 4781, conhecido como 'inquérito das fake news', trouxe luz à matéria. O referido procedimento 

foi instaurado com base no art. 43 do Regimento Interno do STF (RISTF), para apuração de fatos e 

infrações relativos à 'existência de notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças 

e infrações de animus calumniandi, diffamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança 

do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares”, complementou.  O Relator ainda 

destacou trecho da Exposição de Motivos que relata os autos da ADPF 572, onde foi confirmada a 

possibilidade de os órgãos estatais promoverem atos de investigação, com fundamento em ampla 

https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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doutrina e jurisprudência, além do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do HC 89.837/DF, 

que elenca diversos exemplos. Sobre a matéria, o Relator entendeu que "evidentemente, num regime 

democrático, os agentes e instituições públicas estão sujeitas a críticas. Também não se pode excluir o 

direito do cidadão de censurar ou criticar o comportamento de agentes públicos. Todavia, de outro 

lado, não se pode permitir excessos, manifesto desrespeito, ataques pessoais visando atingir a honra, 

imputar falsos crimes ou vilipendiar decisões tomadas no exercício de suas competências legais, 

somente porque não agrada a certos cidadãos".  Ainda apontou que a "instituição pública, como 

integrante do Estado, deve ser preservada contra fatos e situações ameaçadoras de suas prerrogativas 

e competências constitucionais e legais, que possam atingir a sua independência e que tenham por 

objetivo tentativa de intimidação". E observou que, "conforme Samaniego, 'o direito à integridade 

moral corresponde à proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, 

imagem e nome. Honra é a dignidade pessoal e a consideração que a pessoa desfruta no meio em que 

vive. É o conjunto de predicados que lhe conferem consideração social e estima própria. É a boa 

reputação".  E concluiu que "Se, de um lado, as instituições públicas e seus integrantes devem atuar 

de forma transparente e não estão imunes a críticas por suas condutas – restritas ao ambiente 

democrático -, por outro lado, não se pode admitir ameaças físicas e à honra dos agentes (que muitas 

vezes se estendem a familiares) por decisões que tomam no exercício de suas competências legais". No 

que se refere à localização do novo dispositivo, o Relator ressaltou que o art. 271 do Regimento 

Interno trata das competências do Presidente do Tribunal de Contas. Embora entre as atribuições do 

Presidente esteja representar o Tribunal e velar pelas suas prerrogativas, cumprindo e fazendo cumprir 

a sua Lei Orgânica e do Regimento Interno, não consta disposição expressa no sentido proposto pela 

Presidência. Nesse sentido, a posição onde será inserido o dispositivo (art. 271-A) também se mostra 

correta. @PNO-21/00225159, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 84, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php 

 

5.14 Direito Processual. Sobrestamento do Processo. Acordo de leniência. Suspensão. Sanção. 

Prescrição. Em processo que analisa a possibilidade de aplicação de sanção pelo TCU, é cabível o 

seu sobrestamento relativamente a responsável que tenha celebrado acordo de colaboração, ou 

instrumento similar, junto a outras instâncias de investigação, quando ausentes provas autônomas 

àquelas obtidas mediante o acordo. Em tais situações, ocorre a suspensão do prazo de prescrição da 

pretensão punitiva do TCU até a manifestação dos órgãos signatários do ajuste quanto ao 

cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pelo responsável. Acórdão nº 1310/21, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 359, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.15 Responsabilidade. Entidade de direito privado. Princípio da boa-fé. Débito. Recolhimento. 

Prazo. Renovação. O exame da boa-fé para fins de concessão de novo prazo para o recolhimento 

do débito sem a incidência de juros de mora (art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, §§2º e 3º, 

do Regimento Interno do TCU), quando envolve pessoa jurídica de direito privado contratada pelo 

poder público, é feito em relação à conduta de seus administradores. Por não gerirem recursos 

públicos, a boa-fé desses agentes pode ser presumida, desde que não haja elementos nos autos que a 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100225159
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
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descaracterizem. Acórdão nº 1374/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 360, disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

  

5.16 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Pressuposto processual. Dano ao erário. 

Ausência. Arquivamento. Caso a instrução processual revele que o motivo da instauração da tomada 

de contas especial não é apto a sustentar ocorrência de dano ao erário, o processo não deve ser julgado, 

e sim arquivado por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, 

com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU. Acórdão nº 8228/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 360, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

5.17 Direito Processual. Prova (Direito). Indício. É licito ao julgador formar seu convencimento com 

base em prova indiciária quando os indícios são vários, fortes e convergentes, e o responsável não 

apresenta contraindícios de sua participação nas irregularidades. Acórdão nº 8250/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 360, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 
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