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Goiânia | 1º de julho a 31 de julho de 2021 | n. 25 

 

 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 Licitação. Pregão eletrônico. Obrigatoriedade. Serviços comuns. Consultoria. Software 
educativo. 

1.1.2 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Solidariedade. Proposta 
de preço. Orçamento estimativo.   

1.1.3 Licitação. Sistema S. Pregão. Serviços comuns.  
1.1.4 Tomada de Contas Extraordinária. Município. Tomada de Preços. Contratação de 

empresa especializada para qualificação de docentes. Falha na pesquisa de preços. Falha 
na publicidade dos atos. Sobrepreço. Irregularidade. Imputação de sanções. 

1.1.5 Tomada de contas extraordinária. Instituto de Previdência de Município. Contratação 
direta de serviços de assessoria contábil (janeiro-maio 2013) e mediante licitação 
(junhodezembro 2013). Situação transitória. Não configuração de acúmulo indevido de 
cargos, nem de participação de servidor em licitação da contratante. Economicidade da 
contratação comprovada. Improcedência. 

1.1.6 Representação da Lei nº 8.666/93. Aquisição de gêneros alimentícios. Programa 
Nacional de Alimentação Escolar. Caso de dispensa, não de inexigibilidade. Pela 
procedência, com emissão de recomendação. 

1.1.7 Serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Micorsoft 365 devem ser 
contratados por meio de pregão eletrônico, pois são serviços comuns e padronizados, 
passíveis de ser prestados de maneira praticamente idêntica, sem margem significativa 
para diferenciação técnica, por vários parceiros certificados pela empresa Microsoft.  

1.1.8 Recurso. Pedido de Reconsideração. Contratação sem licitação. Serviços efetivamente 
prestados. Multa. Ressarcimento ao erário. Impossibilidade.  

1.1.9 Representação. Dispensa de Licitação. Acolhimento parcial e preliminar de legitimidade 
passiva. Rejeição das demais preliminares suscitadas. Irregularidades em contratação 
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emergencial. Não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 24, IV, da Lei nº 
8.666/93. Não apresentação das razões da escolha da contratada. Erro grosseiro em 
parecer jurídico. Irregularidade da matéria. Aplicação de sanções pecuniárias aos 
responsáveis.  

1.1.10 Licitação. Parecer Jurídico. Conteúdo. Competência. Contratação integrada. 
Fundamentação técnica.  

1.1.11 Licitação. Dispensa de licitação. Remanescente de contrato. Proposta. Licitante 
vencedor.  

1.1.12 Irregularidades em aquisição com preços acima do mercado – dispensa de licitação.  
1.1.13 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de facilities – Suspensão via Cautelar.  
1.1.14 Chamamento Público. Preço Referencial. Ausência de Dotação Orçamentária. Parecer 

Jurídico. Necessidade. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Competência.  
1.1.15 Burla ao dever de licitar. Desvirtuamento de contrato administrativo. Utilização de 

contrato genérico. Obra com objeto específico.  
1.1.16 Pregão Eletrônico. Garantia contratual. Recusa de carta fiança bancária. Ausência de 

requisitos legais. Instituição financeira não autorizada. Banco Central do Brasil.  
1.1.17 Utilização de bens públicos. Redução de preços públicos. Possibilidade. Previsão legal. 

Relevante interesse público. Ausência de prejuízo.  
1.1.18 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. Atestado de 

capacidade técnica. CREA. Pessoa jurídica. Pessoa física.  
1.1.19 Responsabilidade. Licitação. Inexigibilidade de Licitação. Artista consagrado. Atestado. 

Exclusividade.  
1.1.20 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Comprovação. 

Capacidade técnico-operacional. Quantidade. Limite máximo. Empresa estatal.  
1.1.21 É irregular a ausência de justificativa do preço no procedimento administrativo que 

antecede a contratação direta por inexigibilidade de licitação.  
1.1.22 Contratação da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, para assessoria de Comissão Especial 

de Licitação durante o processamento e julgamento de concorrência pública: suspensão 
do certame.  

1.1.23 Não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos para 
adoção do regime de contratação integrada.  

1.1.24 Convênio. Entidade Conveniada. Aquisição. Cotação de Preços.  
1.1.25 Administração Pública. Assistência à Saúde. Tercerização. Convênio. Justificativa. 

Necessidade Vantajosidade.  
1.1.26 Licitação. Serviços. Rede Credenciada. Taxa de Administração. Preço Máximo.  
1.1.27 Licitação. Edital. Declaração de Aceitação. Representação ao TCEES.  
1.1.28 Representação. Licitações e Contratos. Contratação. Serviços advocatícios. Servidor. 

Atribuições definidas em lei. Ausência de conhecimento especializado. Ausência de 
necessidade. Determinação. Recomendação.  

1.1.29 Consulta. Organizações Sociais. Contratação. Gerenciamento. Operacionalização. 
Serviços. Unidades hospitalares. Pronto atendimentos. Possibilidade. Requisitos. 
Estratégia Saúde da Família. Vedação. Lei nº 11.350/2006.  

1.1.30 Representação. Edital de Licitação. Pregão Eletrônico. Exigência de Atestado de 
Capacidade Técnica. Irregularidade. Ausência de Dano. Determinações.  
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1.1.31 Licitação. Homologação. Responsabilidade.  
1.1.32 Edital de Licitação. Concorrência. Transporte. Coletivo de passageiros. Concessão de 

serviço público. Permissão de uso. Opção do gestor. 
1.1.33 Dispensa de Licitação. Princípio da Legalidade. Requisito. Estimativas.  
1.1.34 Dispensa de Licitação. Princípio da Legalidade. Contrato Emergencial.  
1.1.35 Ata de Registro de Preço. Prestação de Serviço. Vantajosidade.  

 

1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito à registro. Registro tácito. STF. Repercussão geral. Prazo. 
Decadência. Interrupção. Suspensão.  

1.2.2 Pessoal. Quintos. Requisito. Irredutibilidade. Senado Federal. Nomeação de pessoal. 
Formalização.  

1.2.3 Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Ponderação. Salário-mínimo. Referência.  

1.2.4 Tomada de Contas Extraordinária. Câmara Municipal. Remuneração de servidores 
fixada 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. 

1.2.5 Representação. Acumulação irregular de cargos públicos. Medida cautelar. Indícios da 
existência de diversos servidores com três ou mais vínculos públicos. Afronta ao artigo 
37 § 37 e art. 40 § 6 da Constituição Federal. A acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas configura ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei 
Federal nº 8.429/92). Situação que representa hipótese de ilicitude prevista no artigo 1º 
XIII do Decreto Lei nº 201/67. Ilicitude que gera mensalmente um montante relevante 
de despesa ao Município. Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados. Deferimento 
da pretensão de urgência. Monitoramento do cumprimento da decisão. 

1.2.6 Representação. Retenção indevida por parte da Prefeitura de valores advindos de 
descontos em folha de pagamento dos servidores municipais, referentes a parcelas de 
empréstimos consignados. Concessão de medidas cautelares ex officio consistentes na 
suspensão de pagamentos pendentes e de indisponibilidade de bens. Possibilidade de se 
conceder medida cautelar em conjunto com a decisão de mérito processual. Ausência de 
citação que não implica na determinação de novo ato citatório, ante o comparecimento 
espontâneo do responsável. Inocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de 
ressarcimento ao erário. Inaplicabilidade no caso concreto do art. 116 da Lei Orgânica 
do TCE. Inobservância do art. 29 § 1º c/c art. 32, § 1º, i da LRF, quando da celebração 
dos instrumentos particulares de assumpção de obrigações e outras avenças. Ausência 
de registro do conhecimento da dívida assumida no balanço patrimonial, em afronta aos 
arts. 85 e 105, IV, § 4º da Lei nº 4.320/1964. Danos ao erário em razão do pagamento 
de parcelas ajustadas nos instrumentos de confissão de dívida, sem a comprovação do 
vínculo entre os beneficiários dos empréstimos e o ente municipal ou mesmo a 
demonstração do efetivo desconto em folha de pagamento. Dano decorrente de 
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pagamentos em duplicidade. Presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Procedência 
da Representação. Desaprovação das contas. Emissão de parecer prévio desfavorável, 
nos termos da Resolução nº 31/2018-TCERN, exclusivamente para os fins do art. 1º, 
inciso i, alínea “g” da Lei Complementar nº 64/1990. Inabilitação, por 08 anos, para 
ocupar o cargo em comissão ou função de confiança.  

1.2.7 Remuneração de Agentes Políticos. Desrespeito a normativos nacionais. Medida Geral 
de Cautela. Suspensão de Pagamentos.  

1.2.8 Irregularidade na contratação de médico auditor por credenciamento.  

1.2.9 Possibilidade de alteração do valor percebido por vereadores a título de subsídio durante 
a vigência da Lei Complementar nº 1736/20. 

1.2.10 Possibilidade de contratação de atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir 
vereador com deficiência.  

1.2.11 Ato fixatório de subsídio de vereador e Presidente da Câmara Municipal expedido pela 
legislatura anterior – considerado legal para efeitos de gastos, com as devidas revisões.  

1.2.12 Proibição de aplicabilidade de lei municipal que eleva os valores dos subsídios de agentes 
públicos, publicada dentro do interregno proibitivo estabelecido no caput do artigo 8º da 
LC 173/2020.  

1.2.13 Consulta. Criação de empregos públicos por meio de lei. Possibilidade. Empresa Pública 
dependente do Erário. Empresa Pública não dependente do Erário.  

1.2.14 Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Passagens. Economicidade. Viagem a 
serviço.  

1.2.15 O teto remuneratório a ser considerado para os consórcios públicos deve ser o subsídio 
mais elevado dentre aqueles vigentes para os Chefes do Poder Executivo dos entes 
federativos participantes.  

1.2.16 Não há incompatibilidades entre os comandos da Lei Complementar nº 173/2020 e da 
Lei nº 13.935/2019. 

1.2.17 Na falta de regulamentação local acerca do tema, a Lei Federal 14.151/2021 deve ser 
aplicada às gestantes servidoras públicas, contratadas em caráter temporário ou que 
exerçam funções públicas remuneradas na Administração Pública.  

1.2.18 Cessão de Pessoal. Requisito. Servidor Público. Atuação. Local. Vínculo.  

1.2.19 Processo julgado por relação. Requisito. Ato sujeito à registro. Jurisprudência. 
Irregularidade. Entendimento.  

1.2.20 Ato sujeito a registro. Registro tácito. Repercussão geral. Efeito ex tunc. Prazo. Termo 
inicial.  

1.2.21 Ato sujeito a registro. Registro tácito. STF. Repercussão geral. Prazo. Decadência. 
Interrupção. Suspensão.  
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1.2.22 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Mandado de segurança.  

1.2.23 Pensão civil. Dependência econômica. Ponderação. Salário-mínimo. Referência.  

1.2.24 Cessão de Pessoal. Contratação temporária. COVID-19. Parecer em Consulta TC nº 
16/2021.  

1.2.25 Pessoal. Servidor Público. Procurador Subsídio. Gratificação. Jeton. Parecer em 
Consulta TC nº 17/21.  

1.2.26 Pessoal. Servidor Público. Complementação de Salário Mínimo. Adicional.  

1.2.27 Consulta. Servidores. Cargo. Reposição. Possibilidade. Limitações impostas pela LC nº 
173/2020. Criação anterior à lei. Interesse Público. Continuidade dos serviços públicos. 
Aumento de despesa. Vedação.  

1.2.28 Consulta. Servidores. Revisão Geral Anual. Consulente não elencado. Não 
conhecimento. Remessa de Prejulgados.  

1.2.29 Consulta. Servidores. Revisão Geral Anual. Impossibilidade. Parcelas pagas. Natureza 
alimentar. Devolução. Desnecessidade. Auxîlio-alimentação. Correção monetária. 
Impossibilidade.  

1.2.30 Consulta. Arquivos. Arquivos físicos. Arquivo digital. Substituição. Assinatura 
eletrônica. Valor histórico. Admissão de pessoal. Concessão de aposentadorias. Decreto 
federal 10.278/2020. Lei Federal 12.686/2012.  

 

1.3 Concurso Público  

1.3.1 Empresas públicas, ainda que explorem atividade econômica e se submetam a regime de 
direito privado, devem realizar concurso público para contratação de pessoal.  

1.3.2 Consulta. Consulta sobre a possibilidade de realização de concurso público para 
provimento de cargos originários, com nomeação somente a partir de 2022. A Lei 
Complementar nº 173/2020 comporta exceção somente para provimento de cargos 
abertos através de vacância. Impossibilidade de deflagração de concurso público para 
provimento de cargos já criado, mas não decorrentes das vacâncias previstas no inciso IV 
do artigo 8º da LC nº 173/2020. 

1.3.3 Concurso Público. Decisão de Suspensão. Identificação de Prévia Composição Judicial. 
Tutela Provisória de Urgência. Apresentação de Plano de Austeridade Fiscal.  

1.3.4 Pessoal. Admissão. Concurso Público. Vínculo trabalhista. Verba indenizatória.  

1.3.5 Prestação de Serviço. Terceirização. Cargo Efetivo. Concurso Público.  
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1.4 Fiscalização e Controle  

1.4.1 Necessidade de realização de estudos técnicos preliminares que demonstrem a vantagem 

da gestão compartilhada de saúde em comparação com a gestão direta.  

1.4.2 A divulgação inadequada das informações referentes aos atos administrativos e à gestão 

fiscal enseja a aplicação de multa.  

1.4.3 Ausência de documentos aptos a comprovar a realização das viagens enseja a 

configuração de dano ao erário.   

1.4.4 Prestação de contas de transferência voluntária. Ausência de documentos. Cobrança de 

taxa administrativa. Despesas não comprovadas, inclusive, com provisões não efetivadas. 

Irregularidade das contas. Determinação de devolução de valores de forma solidária. 

Aplicação de multas. 

1.4.5 Representação. Aquisição/contratação de bens e serviços supostamente irregulares. 

Ausência de comprovação de dano ao erário. Falhas de transparência nos procedimentos 

de aquisição de bens e serviços e na liquidação de despesas. Procedência parcial, com 

expedição de recomendações. 

1.4.6 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. 

1.4.7 Representação. Voto divergente. Aumento remuneratório durante a pandemia. Ausência 

de comprovação do atendimento dos artigos 16 e 17 da LRF. Ausência de autorização 

para realização das despesas oriundas das leis municipais em análise. Deferimento 

cautelar. Divergência quanto à necessidade de imposição de multa diária em caso de 

descumprimento da medida cautelar. Monitoramento do cumprimento da medida 

cautelar pela Unidade Técnica.  

1.4.8 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Princípio do non bis in idem. Processo conexo. 

Contas ordinárias.  

1.4.9 Convênio. Prestação de Contas. Documentação. Ausência. Princípio da Verdade Material. 

Nota fiscal.  

1.4.10 Reponsabilidade. Convênio. Contrapartida. Débito. Cálculo.  

1.4.11 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Omissão do dever de prestar contas.  

1.4.12 Convênio. Prestação de contas. Requisito. Execução física. Execução financeira. Nexo de 

causalidade.  

1.4.13 Responsabilidade. Agente público. Coação. Excludente de culpabilidade. 

1.4.14 Responsabilidade. Multa. Pessoa jurídica. Entidade de direito privado. Débito. Ausência.  
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1.4.15 Responsabilidade. Débito. Quitação ao responsável. Multa. Citação. Pagamento. Juros de 

Mora. Princípio da boa-fé.  

1.4.16 Responsabilidade. Débito. Estimativa. Impossibilidade. Contas irregulares. Multa.  

1.4.17 Responsabilidade. Convênio. Agente Político. Legislação. Município. Competência. 

Secretário.  

1.4.18 As Câmaras Municipais não apresentam a condição do sujeito passivo das contribuições 
devidas aos PIS/PASEP incidente sobre as receitas governamentais.  

1.4.19 A aquisição de medicamentos efetuadas com a inobservância ao teto fixado pela CMED: 

multa e determinação de ressarcimento.  

1.4.20 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Responsabilidade Solidária. 

Nexo Causal. Ausência. Provimento. Determinações.  

 

2. Direito Constitucional  

2.1 Portaria do Detran e regulamentação de atividade profissional. 

2.2 Organização do Estado, Comissão Parlamentar de Inquérito, Separação de Poderes, 
Tribunal de Contas.  

 

3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Preferência da União no recebimento de créditos da dívida ativa. 

3.2 Revisão de Consultas. Conhecimento e deferimento conforme requerido, com adoção das 
novas redações propostas pelo Ministério Público de Contas para adequação às recentes 
alterações na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Modulação dos 
efeitos para aplicação somente a partir do exercício de 2001. 

3.3 Gestão Fiscal. Publicação incompleta do RGF. Ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Previsão de imposição de sanções me lei e Resolução, pela inobservância das condições 
previstas em Lei para a publicação do RGF. Inteligência do artigo 5º, I e º 1º da Lei 
Ordinária nº 10.028/2000. Aplicação de multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos 
anuais do Chefe do Poder Legislativo. Situação que não configura mero atraso nos envios 
dos instrumentos de transparência na gestão fiscal. Não incidência da Súmula nº 29 do 
TCE/RN.  

3.4 Gestão Fiscal. Voto divergente. Publicação simplificada dos RGFS e RREOs. 
Irregularidades. Aplicação de multas. Divergência quanto à fundamentação legal e ao valor 
da multa pela aplicação simplificada dos RREOs. Representação ao Ministério Público 
Estadual.  
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3.5 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal. Exercício de 
2013. Ausência da documentação necessária à verificação das alterações orçamentárias. 
Abertura de crédito suplementar em montante superior ao autorizado na LOA. Deficit 
orçamentário. Não adoção de medidas para arrecadação da dívida ativa. Repasse de 
Recursos à Câmara Municipal superior ao teto constitucional. Descumprimento dos 
preceitos constitucionais e legais que regem a despesa com pessoal. Defict financeiro. 
Inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira. Sonegação de documentos. 
Divergência de dados. Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. Expedição de 
recomendações. Instauração de processo autônomo de apuração de responsabilidade. 
Cientificação do CRC acerca da conduta do contador.  

3.6 Constitucional, Administrativo e Financeiro. Transparência da Gestão Fiscal. Publicação 
em desconformidade ao disposto no art. 55, I “a”, III, “a” e “b”, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF. Irregularidade da matéria. Aplicação da multa de 5% 
(cinco por cento) incidentes sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, com base 
do art. 30, da Resolução nº 40/2013. 

3.7 Finanças Públicas. Despesas Públicas. Festividade. Requisito.  

3.8 Finanças Públicas. Royalities. Utilização. Recomendação. Boas Práticas. Investimento 
Público. Parecer em Consulta TC nº 18/21.  

3.9 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Servidor Público. Restruturação administrativa. 
COVID-19.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Pensão especial de ex-combatente. Filha maior solteira. Legislação. Marco 
temporal.  

4.2 Inativação de professor universitário. Preenchimento dos requisitos legais. Incorporação 
da TIDE proporcionalmente aos proventos. Definição como regime de trabalho, pela Lei 
Estadual nº 19.594/18. Incidência de contribuição previdenciária obrigatória, 
independente do tempo de sua percepção. Situação extraordinária que permite, 
excepcionalmente, seja relevada a exigência de lei em sentido estrito prevendo a 
incorporação proporcional. Interpretação sistêmica e observância do princípio da 
equidade. Preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Legalidade e registro, com 
encaminhamento à CGF. 

4.3 Consulta. Possibilidade do RPPS devolver ao Município valores de contribuição patronal 
sobre o terço de férias dos servidores. Vedação ao enriquecimento sem causa. Prescrição 
quinquenal. Prévia reavaliação atuarial. Equacionamento do déficit. 

4.4 Análise da legalidade de ato de aposentadoria. Implemento da idade limite para 
permanência no serviço público. Preenchimento dos requisitos necessários para 
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inativação com base na regra do direito adquirido prescrita no artigo 6º da EC 41/2003. 
Aposentadoria voluntária. Viabilidade de concessão com fulcro no fundamento mais 
vantajoso para a parte interessada. Vedação à aplicação do regime híbrido. Divergência 
do corpo técnico e do MPC quanto aos efeitos do ato aposentador. Registro do ato.   

4.5 Análise da legalidade do ato de aposentadoria. Art. 71, inciso III, da CF/88. 
Aposentadoria de Servidor Público. Regime Próprio de Previdência. Admissão 
anteriormente celetista. Impossibilidade de manutenção, sem lei autorizativa, de 
gratificações, adicionais e outras vantagens ao tempo de ingresso no Regime Jurídico 
Uníco, que dele não fazem parte. Contratação de impropriedades que comprometem a 
legalidade da concessão. Denegação de registro com fixação de prazo para realização das 
providências saneadoras, sob pena de multa, nos termos do art. 107, inciso II, da alínea 
“e”, da LC 646/2012. 

4.6 Pessoal. Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Pensão Civil. 
Aposentadoria proporcional. Período de carência. Idade mínima.  

4.7 Pessoal. Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Reserva militar. Tempo 
ficto.  

4.8 Possibilidade de o Vice-Prefeito optar pela remuneração que recebi nos cargos efetivos 
anteriormente ocupados. Obrigação do órgão que foi realizada a escolha da remuneração 
pelos recolhimentos previdenciários.  

4.9 Consulta. Militar. Reserva Remunerada. Pensão Civil. Quota compulsória. Lei nº 
13.954/2019. Aplicação.  

4.10 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Proventos. Subsídio. CNJ. 
Consulta.  

4.11 Competência do TCU. Previdência Complementar. Abrangência. Entidade fechada de 
previdência complementar.  

4.12 Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Pensão Civil. Acumulação. Plano 
de Seguridade Social dos Congressistas.  

4.13 Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Pensão Civil. Aposentadoria 
Proporcional. Período de carência. Idade mínima.  

4.14 Consulta. Magistratura. Aposentadoria. Averbação. Advocacia. Tempo de contribuição. 
Contribuição previdenciária. Recolhimento. Comprovação.  

4.15 Consulta. Servidor. Remuneração. Gratificação de produtividade fiscal. Benefícios 
previdenciários. Repercussão. Emenda Constitucional nº 103/2019. Possibilidade.  

4.16 Prestação de Contas. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais 
de Vale do ANARI. Exercício financeiro de 2018. Limite de Gastos. Descumprimento. 
Julgamento irregular. Multa. Determinações.  
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4.17 Aposentadoria Voluntária Especial. Função de Magistério. 25 anos de exclusivo exercício. 
Falta de comprovação. Ilegalidade. Registro negado. Determinações.   

 

5. Direito Processual   

 

5.1 Direito processual. Coisa julgada. Auditoria. Irregularidade. Fato superveniente.  

5.2 Direito processual. Processo julgado por relação. Requisito. Ato sujeito a registro. 

Jurisprudência. Irregularidade. Entendimento.  

5.3 Representação da Lei n° 8.666/1993. Cautelar. Fumus Bonis Iuris e Periculum In Mora 

configurado. Deferimento. 

5.4 Recurso. Pedido de Reconsideração. Ausência de impugnação específica dos fatos e 

fundamentos. Desrespeito ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento.  

5.5 Direito Processual. Representação. Perda do objeto. Licitação. Revogação. Mérito. 

Medida Cautelar. Anulação.  

5.6 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Vício sanável. Citação. Declaração de ofício.  

5.7 Direito Processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da Ampla 

Defesa. Prejuízo. Citação. Intempestividade.  

5.8 Direito Processual. Cobrança executiva. Requisito. Folha de Pagamento. Desconto. 

Débito. Montante.  

5.9 Direito Processual. Tomada de Contas Especial. Fase Interna. Princípio da Ampla Defesa. 

Princípio do Contraditório. Notificação. Ausência.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Licitação. Pregão eletrônico. Obrigatoriedade. Serviços comuns. Consultoria. Software 
educativo. Serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365 devem ser 
contratados por meio de pregão eletrônico, pois são serviços comuns e padronizados, passíveis de ser 
prestados de maneira praticamente idêntica, sem margem significativa para diferenciação técnica, por 
vários parceiros certificados pela empresa Microsoft. Acórdão nº 1410/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 361, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.2 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Solidariedade. Proposta de 
preço. Orçamento estimativo. As empresas que oferecem propostas com valores acima dos 
praticados pelo mercado, tirando proveito de orçamentos superestimados elaborados pelos órgãos 
públicos contratantes, contribuem para o superfaturamento dos serviços, sujeitando-se à 
responsabilização solidária pelo dano evidenciado. Acórdão nº 1427/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 361, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.3 Licitação. Sistema S. Pregão. Serviços comuns. As entidades do Sistema S devem adotar 
preferencialmente o pregão para a contratação de serviços de natureza comum, com padrões de 
desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital a partir das especificações usuais de 
mercado, em sintonia com os princípios da eficiência, celeridade e economicidade, com vistas a obter 
a proposta mais vantajosa para a entidade. Acódão nº 8290/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
361, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.4 Tomada de Contas Extraordinária. Município. Tomada de Preços. Contratação de empresa 
especializada para qualificação de docentes. Falha na pesquisa de preços. Falha na 
publicidade dos atos. Sobrepreço. Irregularidade. Imputação de sanções. Versa o presente 
expediente acerca de Tomada de Contas Extraordinária, advinda de Comunicação de Irregularidades, 
formulada pela COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE GESTÃO, por 
meio da qual identificou impropriedades em Tomada de Preços realizada por MUNICÍPIO, visando 
à contratação de empresa especializada para a qualificação de docentes. Relativamente ao Achado nº 
01, que trata da pesquisa de preço realizada de forma insuficiente, denota-se, inicialmente o fato de 
que as datas do requerimento do serviço pela Secretaria Municipal de Educação, dos orçamentos 
encaminhados e da publicação do Edital não ocorreram em ordem lógica, sugerindo que a empresa 
contratada obteve informações privilegiadas. Corrobora com tal afirmação o fato de o parecer contábil 
indicar a existência de recursos para fazer frente à contratação, exarado antes mesmo da pesquisa de 
preço, porém indicando o valor exato da cotação fornecida pela empresa que posteriormente foi 
contratada. A segunda cotação, por sua vez, possui data posterior à da publicação do edital. Ademais, 
consta da Comunicação de Irregularidades elaborada pela CAGE, uma tabela com inúmeras entidades 

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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que, em 2015, foram contratadas por municípios paranaenses para prestar “assessoria educacional”. 
Acerca da necessidade de realização de ampla pesquisa para a formação do valor máximo, extrai-se 
excerto do Acórdão nº 1719/18-Tribunal Pleno (Rel. Cons. Nestor Baptista), exarado em sede de 
consulta: Primeiramente, importante salientar que, segundo a moderna doutrina administrativista e a jurisprudência 
do TCU, as pesquisas que precedem a licitação devem partir do problema a ser resolvido ou da necessidade a ser satisfeita. 
Não se limitam então a meras cotações de preço, mas sim de amplas pesquisas de mercado, verificando as alternativas 
de solução, a mais adequada dentre as alternativas de existentes, o preço mais vantajoso, com base em fontes 
diversificadas, sempre com a pauta da eficiência e da efetividade. (...). No mesmo sentido, defendendo a 
ampliação da base de dados de pesquisa para a formação do valor máximo, cito: Acórdão nº 2193/18-
Tribunal Pleno (Rel. Cons. Ivens Z. Linhares) e Acórdão nº 4055/19-Tribunal Pleno (Cons. Relator 
Durval Amaral). Conforme bem ponderado pela Coordenadoria de Gestão Municipal, em sua 
Instrução nº 4072/20, ainda que a competência para a realização da pesquisa de preços não seja de 
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, ao menos os membros deveriam conferir a 
existência de tal pesquisa e de sua regularidade, antes de dar prosseguimento à fase externa da licitação, 
já que a omissão neste aspecto inviabiliza a plena atuação do condutor do certame em fase de disputa, 
já que macula a avaliação da economicidade ou exequibilidade das demais propostas recebidas. A 
Comissão de Licitação não pode se eximir de efetuar minimamente uma análise de conformidade 
quanto à citada pesquisa, verificando ao menos se a estimativa de custos é plausível ante o objeto a 
ser contratado. Nesse sentido, o §3º, do art. 51, da Lei nº 8666/93 dispõe que os membros da 
Comissão de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo 
se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata de reunião em 
que tiver sido tomada a decisão. Considerando que não foi acostado aos autos nenhum documento 
neste sentido, tampouco qualquer prova que venha a eximir os srs. (nominação suprimida) quanto aos 
fatos narrados, mas tão somente foram lançadas alegações genéricas quanto à legalidade do feito, 
entendo necessária a imputação da sanção administrativa pertinente a ambos. Relativamente à defesa 
apresentada pelo gestor à época dos fatos, cabe a mesma linha de raciocínio aplicada acima, do que se 
espera que este ao menos verifique as peças principais do certame, realizando exame de conformidade 
do ato, já que é o ordenador de despesas e a ele recai a responsabilidade objetiva dos atos 
incorretamente executados. Nesse sentido, destaca-se o Acórdão nº 1618/2011-Plenário do Tribunal 
de Contas da União (Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa): Mediante representação, o Tribunal apurou 
irregularidades em licitações realizadas por Município no Rio Grande do Norte. Na espécie, foram levados à efeito três 
convites, de números 15, 16 e 17, realizados em 2004, com valor aproximado de R$ 100.000,00 cada. Para os três 
certames, realizados na mesma data, foram convidadas as mesmas três empresas, sendo que cada uma foi declarada 
vencedora de um convite, denotando ajuste prévio entre as empresas e a municipalidade, no sentido de que todas fossem 
beneficiadas com as obras a serem contratadas. Ouvida em audiência, a Prefeita do Município ao tempo dos fatos avocou 
o princípio da confiança para tentar se eximir de responsabilização perante o Tribunal. Para ela, a irregularidade 
deveria ser imputada aos membros da comissão de licitação, post que, como Prefeita, não participara da condução do 
certame, tendo depositado confiança de que o processo seria conduzido adequadamente pelos integrantes daquele órgão 
colegiado, com o que não concordou a unidade técnica, segundo a qual, “a alegação de que o princípio da confiança 
abrigaria a defendente é imprópria”, pois “imputam-se como irregularidades à responsável atos de sua própria autoria, 
no caso, a homologação dos convites nºs 15, 16 e 17/2004”. No voto, o relator destacou que se a responsável decidiu 
confiar em outras pessoas, in casu, nos integrantes da Comissão de Licitação, o fez por sua própria conta e risco.” Daí 
que, “na qualidade de ordenadora de despesa, era sua responsabilidade chegar se todos os procedimentos adotados pela 
Comissão de Licitação encontravam-se de acordo com a legislação aplicável, para, só então, chancelar os certames”. Em 
consequência, o relator votou pela aplicação de multa à ex-Prefeita e aos demais responsáveis pela irregularidade, o que 
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foi acompanhado pelo Plenário. No mesmo sentido, Acórdão nº 4843/2017- Primeira Câmara-TCU (Rel. 
Min. José Mucio Monteiro): A autoridade homologadora é solidariamente responsável 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, que não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório. 
Desta feita, deve ao ordenador de despesas deve ser aplicada a sanção administrativa pertinente. 
Relativamente à responsável por supervisionar os processos de contratação de sua área de 
competência, sendo a agente que realizou efetivamente a pesquisa de preços em análise, (Secretária 
Municipal da Educação), esta não apresentou defesa, em que pese tenha sido devidamente citada, pelo 
que se presumem verdadeiros os fatos alegados pela CAGE, devendo ser imputada multa 
administrativa à agente ante decorrente de irregularidades detectadas na pesquisa de preços da Tomada 
de Preços. Em se tratando do Achado nº 02, relativamente às deficiências na publicidade da licitação, 
conforme apontado nas instruções técnicas, o aviso do edital da Tomada de Preços, foi publicado no 
Diário Oficial do Município na data de 02 de julho de 2015 e no jornal “O Comércio” – para efeito 
de divulgação em jornal considerado de grande circulação no Estado do Paraná – no dia seguinte, 03 
de julho de 2015. A sessão pública que encerrou o recebimento das propostas dos interessados foi 
realizada em 17 de julho daquele ano. Contudo, conforme disposição do art. 21, §§ 2º e 3º, da Lei nº 
8666/93, combinado com o art. 110 da mesma Lei – e como confirmado pela própria Procuradora 
Jurídica –, a sessão pública somente poderia ter ocorrido no próximo dia útil seguinte, ou seja, 20 de 
julho. Também foi confirmado pela Sra. Procuradora do Município que a alimentação das informações 
do certame no Mural de Licitações Municipais, consoante dispõe o art. 2º, I, da Instrução Normativa 
nº 37/2009 deste Tribunal de Contas foi realizada de forma intempestiva, já que os dados foram 
incluídos no sistema apenas 20 (vinte) dias após a realização da sessão pública de recebimento e 
abertura das propostas, quando deveria ter ocorrido pelo menos 7 (sete) dias úteis antes da abertura 
do processo licitatório. Conforme apontado pela CGM, a Procuradora afirma, no processo licitatório 
ter verificado que “todas as exigências legais foram cumpridas, havendo a publicação do edital, com 
todas as suas especificações”, posicionando-se “pela homologação do processo licitatório e pela 
ratificação dos atos praticados”, ignorando, portanto, as falhas na publicidade. Em relação à tal agente 
pública, defendeu a unidade técnica que esta cometeu erro grosseiro quando deixou de verificar a 
observância a aspecto essencial ao trâmite da licitação (atendimento adequado às condições de 
transparência e publicidade), já que era um quesito simples a ser conferido, sem que necessitasse de 
uma avaliação complexa, manifestação com a qual corroboro integralmente. Ademais, a alegação de 
que ao procurador jurídico seria isento de responsabilização por eventual erro em seus pareceres, é 
descabida. Em ambas as manifestações, a Sra. Procuradora omitiu-se de consignar as irregularidades 
que acometeram o certame. Sobre o tema, manifestou-se o TCU: Na esfera da responsabilidade pela 
regularidade da gestão, é fundamental aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade existente entre os 
fundamentos de um parecer desarrazoado, omisso ou tendencioso, com grave erro, com implicações no controle das ações 
dos gestores da despesa pública que tenha concorrido para a concretização do dano ao Erário. Assim, sempre que o 
parecer jurídico pugnar desarrazoadamente pelo cometimento de ato danoso ao Erário ou com grave ofensa à ordem 
jurídica, figurando com relevância causal para a prática do ato, num contexto em que a fraude se apresente irretorquível, 
estará o autor do parecer alcançado pela jurisdição do TCU, não para fins de fiscalização do exercício profissional, mas 
para fins de fiscalização da atividade da Administração Pública. Logo, considerando que os pareceres lançados 
pela Procuradora Municipal foram utilizados para justificar a contratação que ora se debate, já que 
esta asseverou em tais documentos que o certame estava revestido de legalidade, a imputação de 
sanção administrativa pertinente se faz necessária. Em se tratando do ex gestor do Município, no 
sentido de que sua responsabilidade deveria ser afastada, já que a verificação quanto à publicidade era 
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de incumbência de outros setores, a CGM defendeu que tal falha era facilmente perceptível e não 
poderia ter sido desconsiderada pela autoridade superior no momento em que concede a chancela 
final de uma licitação que envolve volume substancial de recursos, com o que concorda este Relator, 
devendo, portanto, ser imposta a multa administrativa pertinente. Quanto ao Achado nº 03, atinente 
à inabilitação injustificada de empresas participantes e direcionamento do edital para a vencedora, 
conforme descrito na exordial, quando da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, a 
Comissão Permanente de Licitação decidiu pela desclassificação de empresa por não ter atendido itens 
do edital, os quais determinavam que os participantes deveriam apresentar “Certificado de Registro 
Cadastral”, em conformidade ao art. 22 da Lei nº 8666/93, declaração de requisitos habilitatórios e 
cópia do Contrato Social e documento pessoal para compor o credenciamento no certame. Em 
compulsa à ata da sessão, a CGM atestou que efetivamente o motivo da desclassificação de tal licitante 
foi pela ausência de “Certificado de Registro Cadastral”. Conforme bem colocado na peça exordial, a 
exigência de uma declaração de que a licitante atende aos requisitos habilitatórios configura 
formalismo excessivo e deve ser evitado pela Administração Pública, pelo que a unidade técnica 
classificou a sua desqualificação como indevida. Da mesma forma, entendeu que a eliminação da 
empresa foi despropositada, uma vez que a justificativa para a terem removido do certame é que esta 
não se enquadraria como empresa do ramo específico do objeto licitado. Em que pese tenha recorrido 
da decisão, a CPL manteve a sua desclassificação aduzindo que as atividades descritas em seu contrato 
social não seriam compatíveis com o objeto licitado, em que pese estivesse previsto em seu objeto 
social que esta prestava serviços educacionais. Conforme ponderado pela CGM, deve haver 
compatibilidade entre o objeto social da empresa e o da licitação, sendo desnecessário que haja exata 
equivalência entre as atividades. Até porque exigir que as licitantes possuíssem seu contrato social e 
nos demais registro formais a descrição exata das atividades contempladas pelo item do edital, 
resultaria em uma licitação direcionada à empresa vencedora do certame. Relativamente ao exposto, 
convém colacionar o registro da pessoa jurídica da empresa na Junta Comercial: Em relação ao Edital 
de Licitação, assim dispõe o item: Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS. Poderão participar da 
presente licitação empresas que tenha como ramo de atividades a Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria, 
Gestão, Orientação e Assistência ao Sistema Educacional, Serviços de Assessoria e Consultoria Pedagógica e Cursos 
de Treinamento e Aperfeiçoamentos Profissionais prestados ao sistema educacional. À exceção da realização de 
cursos preparatórios para concursos, o objeto social é idêntico à descrição do objeto previsto em item 
da Tomada de Preços. Acerca disso, manifestou-se a CGM em sua Instrução: É visível que a cláusula do 
edital se trata de correspondência praticamente literal das atividades acima enumeradas. À exceção dos serviços de 
ministrar “cursos preparatórios para concursos”, a descrição acima foi reproduzida em seu inteiro teor no instrumento 
convocatório. Somados a outros indícios de direcionamento já relatados nos achados anteriores (fase interna potencialmente 
fabricada – com pesquisa de preços insuficiente e extremamente vaga – e publicidade da licitação eivada de vícios), é 
possível afirmar que a empresa contratada foi beneficiada durante todo o certame, seja de forma direta (pela eliminação 
indevida de seus adversários na disputa) ou indireta (pela inserção de condições de disputa “feitas sob medida” para essa 
interessada). Caso o município realmente quisesse fazer uma verificação sobre a idoneidade das 
empresas participantes da Tomada de Preços e sobre sua experiência na área da necessidade buscada 
com a licitação, certamente não se limitaria a uma mera conferência do objeto social anotado no ato 
constitutivo/estatuto/contrato social. No mínimo faria a exigência de apresentação de atestado de 
capacidade técnica que comprovasse a execução de serviço semelhante ao pretendido, conforme 
previsto no art. 30, II, da Lei nº 8666/93 . Assim, resta claro que a empresa possuía objeto social ao 
menos compatível com a finalidade da contratação pretendida pela Tomada de Preços, tratava-se de 
empresa que prestava serviços no ramo educacional, ainda que seu objeto social não fosse idêntico às 
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atividades descritas no edital. Resta evidenciado, portanto, que houve a desclassificação indevida por 
parte da Comissão de Licitação de ambas as empresas participantes, com vistas a direcionar o certame 
à empresa, pelo que, devem ser imputadas sanções administrativas pertinentes aos agentes 
responsáveis. Relativamente ao alegado na defesa do ex-gestor de que não poderia ser 
responsabilizado pela verificação das ormalidades do procedimento licitatório, esta não merece 
prosperar. Compartilho do entendimento exarado pela unidade técnica de que ao homologar a 
licitação, deve exercer o controle final de legalidade sobre todo o procedimento licitatório e ao conferir 
a validação de encerramento sobre o trâmite, a autoridade superiora atrai para si a responsabilidade 
por eventuais irregularidades que maculem o processo. Assim, nos mesmos termos dos Achados 
anteriores, deve ser imputada a este a multa administrativa pertinente. Em se tratando da defesa da 
Procuradora do Município de que não teria sido solicitado a ela parecer jurídico acerca da habilitação 
das licitantes, tem-se que esta se omitiu sobre tais irregularidades ao exarar parecer final limitando-se 
a relatar as desclassificações realizadas pela CPL, assim como acerca da motivação arguida para 
justificá-las. Desta feita, também deve ser responsabilizada com a imputação de multa administrativa. 
Por derradeiro, o Achado nº 04, que trata do sobrepreço praticado pela empresa contratada, restou 
demonstrado pela CAGE na exordial que esta mesma empresa também prestou serviços em outros 
municípios, cobrando valores de hora aula bastante diferentes entre a licitação que ora se analisa (entre 
R$ 307,00 e R$ 650,00) e nos demais contratantes (entre R$ 89,25 a R$ 236,59 – para serviços de 
capacitação pedagógica e entre R$ 172,50 a R$ 236,60 para a elaboração da proposta pedagógica). 
Cabe ressaltar que em sua análise, a unidade técnica considerou a necessidade de deslocamento para 
a prestação do serviço, pelo que não justifica o arrazoado de defesa da empresa nesse sentido. Em se 
tratando dos demais motivos trazidos pela contratada, colacionam-se as ponderações realizadas pela 
CGM: Não se sustenta o argumento de defesa da empresa de que os valores da contratação em análise foram 
significativamente superiores em razão da necessidade de deslocamento, visto que a comparação com outros contratos 
realizada pela CAGE levou em consideração municípios próximos e, principalmente, o fato de que a empresa é sediada 
em outro município (conforme atestam diversos documentos no processo licitatório da TP, tais como o registro na Junta 
Comercial) – ou seja, a 50 km do Município. Também não procede a argumentação de que os demais contratos 
comparados eram episódicos, visto que foram incluídas na análise contratações com objeto idêntico ao da Tomada de 
Preços. Embora a empresa alegue que houve peculiaridades como a necessidade de profissionais com capacitação 
diferenciada e de grande quantidade de reuniões e acompanhamentos in loco, não apresentou qualquer documento que 
embasasse sua defesa. Em relação à elaboração da proposta pedagógica do Município, foi ainda demonstrado na 
Comunicação de Irregularidade não apenas a onerosidade do valor contratado, mas também da carga horária total 
definida para a consultoria: 200 horas, enquanto em outros municípios o mesmo serviço foi prestado pela mesma empresa 
em 24 a 32 horas. Também não foi apresentado nenhum documento pelos interessados que justificasse a discrepância, 
ou que demonstrasse a efetiva prestação dos serviços nessa carga horária, mas somente dados da educação municipal, que 
ainda que tenham sido beneficiados pela prestação dos serviços, não justificam a onerosidade do contrato. Em se 
tratando da defesa dos membros da CPL (sobre a impossibilidade de se comparar as licitações 
realizadas em outros municípios), estes também não merecem prosperar, uma vez que, conforme bem 
pontuado pela CGM, a contratação de maior quantidade de horas-aula e o ganho de escala na 
prestação dos serviços deveriam reduzir o preço contratado e não ao contrário, como aduziram os 
defendentes. Em se tratando da motivação das contratações, estas claramente são traduzidas pelo 
objeto contratado. Da mesma maneira, a alegação de que os serviços foram efetivamente prestados e 
que os resultados alcançados foram satisfatórios, em nada interferem na verificação do sobrepreço 
verificado no certame em tela, já que são itens distintos. Em que pese não ser de atribuição dos 
membros da Comissão Permanente de Licitação a responsabilidade pela existência de sobrepreço, 
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estes minimamente deveriam ter verificado a existência, por exemplo, das fontes que originaram o 
preço de referência fixado no edital. Assim, estes devem ser incursos nas penalidades pertinentes. Em 
se tratando da responsabilização do ex-Prefeito, no mesmo sentido dos Achados anteriores, quando 
da homologação do certame licitatório, o ordenador das despesas deve exercer o controle final de 
legalidade sobre todo o processo licitatório. Quando este valida o certame, atrai para si a 
responsabilidade por irregularidades que maculem o certame. Assim, a ele devem ser imputadas as 
sanções cabíveis. Quanto às alegações apresentadas pela empresa, em que assevera ter cumprido com 
todas as obrigações previstas contratualmente e que a alegação de sobrepreço seria infundada, já que 
a mera comparação do preço praticado com o valor de outros contratos não serviria como parâmetro 
para sustentar qualquer irregularidade ou lesão ao erário, estas também não merecem prosperar. 
Inicialmente, a empresa não apresentou qualquer dado técnico que efetivamente demonstrasse que os 
valores praticados no certame em tela estejam nos mesmos parâmetros dos demais contratos que 
tenha firmado com outras entidades. Ademais, não há em nenhum momento do processo qualquer 
dúvida de que o serviço tenha sido prestado, cingindo a discussão tão somente quanto à sua 
onerosidade excessiva e injustificada. A CAGE realizou ampla pesquisa dentre os contratos 
formalizados com tal empresa e outros municípios, do que verificou que a Tomada de Preços não 
possui qualquer condição especial que justifique tamanha discrepância nos valores praticados junto ao 
Município. Assim, baseada nos dados concretos extraídos de tais avenças, a unidade elaborou dois 
cálculos possíveis para a apuração de valores dispendidos a tal título, sendo o primeiro por meio de 
ampla pesquisa comparativa entre os valores das horas cobradas em outros contratos em relação à 
mesma empresa e o segundo em relação às empresas que foram indevidamente desclassificadas no 
certame em tela. Destarte, entendo que deva ser aplicado ao caso a segunda alternativa de cálculo, a 
qual reflete as condições específicas do edital, considerando ainda que tal proposta seria a vencedora, 
caso a licitante não houvesse sido eliminada indevidamente do certame, restando justificado o cálculo 
pela CAGE nos seguintes termos: Alternativamente, outro elemento obtido pela equipe técnica que realizou a 
auditoria in loco no Município pode ser indicado como parâmetro – ainda mais sólido – para comprovar o sobrepreço 
do contrato assinado com a empresa: as propostas ofertadas pelas outras duas empresas concorrentes, que vieram a ser 
desclassificadas indevidamente (conforme relatado no achado anterior desta Comunicação de Irregularidade). 
Compulsando-se as referidas propostas, nota-se que a empresa estava disposta a receber pela execução dos serviços o 
montante de R$ 175.750,00 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), enquanto a licitante ofertou o 
valor de R$ 101.160,00 (cento e um mil, cento e sessenta reais). Ou seja, caso a Tomada de Preços tivesse sido 
adjudicada à detentora da menor proposta protocolada, o contrato resultante teria sido reduzido em R$ 83.840,00 
(oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais). Não só a proposta da empresa que veio a ser contratada era a mais alta 
das três interessadas, como representava expressivos 181,65% do valor da menor oferta que teria sido apresentada no 
dia da sessão. Assim, o montante de R$ 83.840,00 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais) deve 
ser recolhido aos cofres municipais, devidamente atualizado e de forma solidária, além da necessária 
imputação da multa relativa à lesão ao erário, no percentual de 10% e Declaração de Inidoneidade da 
empresa em virtude do dano ao Erário detectado, nos termos do artigo 97 da LC nº 113/2005 e sua 
inabilitação para contratação com a Administração Pública direta e indireta do Estado e dos 
municípios do Paraná, pelo prazo de 2 (dois) anos. CONCLUSÃO: I - Pela PROCEDÊNCIA da 
Tomada de Contas Extraordinária, julgando IRREGULARES as contas extraordinariamente tomadas, 
objeto deste expediente, do MUNICÍPIO, de responsabilidade do ex-Prefeito (gestão 2013-2016) 
tendo em vista a ocorrência de irregularidades na Tomada de Preços; II – Pela aplicação das seguintes 
sanções: a) À Sra. Secretária Municipal de Educação à época: 1) Quanto ao Achado 01- Multa do 
artigo 87, inciso III, alínea “d” da Lei Complementar LC nº 113/05, em virtude da insuficiência na 
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pesquisa de preços da Tomada de Preços e 2) Quanto ao Achado 04 - Condenação solidária para 
ressarcimento do dano, fundamentado no artigo 13 c/c artigo 85, IV, ambos da LC nº 113/2005, em 
decorrência do sobrepreço aferido no contrato nº 94/2015, resultante da Tomada de Preços, apurado 
no importe de R$ 83.840,00 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais) – nos termos detalhados 
na Comunicação de Irregularidade (peça nº 3); 3) Multa proporcional ao dano, prevista no art. 89 da 
LC nº 113/2005, em decorrência da lesão ao Erário constatada pela despesa acima do valor médio de 
mercado para os serviços contratados (art. 89, § 1º, inciso I, da LC nº 113/2005), no percentual de 
10% do valor apurado; b) Ao Sr. Membro da Comissão Permanente de Licitações: 1) Quanto ao 
Achado 01 - Multa do artigo 87, inciso III, alínea “d” da LC nº 113/05, em virtude da insuficiência na 
pesquisa de preços da Tomada de Preços; 2) Quanto ao Achado 03 - Multa do artigo 87, inciso III, 
alínea “d” da LC nº 113/05, em virtude da desclassificação irregular de empresas participantes da 
Tomada de Preços; 3) Quanto ao Achado 04 - Condenação solidária para ressarcimento do dano, 
fundamentado no artigo 13 c/c artigo 85, IV, ambos da LC nº 113/2005, em decorrência do 
sobrepreço aferido no contrato, resultante da Tomada de Preços, apurado no importe de R$ 83.840,00 
(oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais) – nos termos detalhados na Comunicação de 
Irregularidade; 4) Multa proporcional ao dano, prevista no art. 89 da LC nº 113/2005, em decorrência 
da lesão ao erário constatada pela despesa acima do valor médio de mercado para os serviços 
contratados (art. 89, § 1º, inciso I, da LC nº 113/2005), no percentual de 10% do valor apurado; c) À 
Sra. Membro da Comissão Permanente de Licitações: 1) Quanto ao Achado 01 - Multa do artigo 87, 
inciso III, alínea “d” da LC nº 113/05, em virtude da insuficiência na pesquisa de preços da Tomada 
de Preços; 2) Quanto ao Achado 03 - Multa do artigo 87, inciso III, alínea “d” da LC nº 113/05, em 
virtude da desclassificação irregular de empresas participantes da Tomada de Preços; 3) Quanto ao 
Achado 04 - Condenação solidária para ressarcimento do dano, fundamentado no artigo 13 c/c artigo 
85, IV, ambos da LC nº 113/2005, em decorrência do sobrepreço aferido no contrato resultante da 
Tomada de Preços, apurado no importe de R$ 83.840,00 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta 
reais) – nos termos detalhados na Comunicação de Irregularidade; 4) Multa proporcional ao dano, 
prevista no art. 89 da LC nº 113/2005, em decorrência da lesão ao erário constatada pela despesa 
acima do valor médio de mercado para os serviços contratados (art. 89, § 1º, inciso I, da LC nº 
113/2005), no percentual de 10% do valor apurado; d) Ao Sr. ex-Prefeito do Município (gestão 2013-
2016) e gestor responsável pela contratação: 1) Quanto ao Achado 01 - Multa do artigo 87, inciso III, 
alínea “d” da Lei Complementar nº 113/05, em virtude da insuficiência na pesquisa de preços da 
Tomada de Preços; 2) Quanto ao Achado 02 - Multa do art. 87, inciso III, alínea “d” da Lei 
Complementar nº 113/05, em virtude da intempestividade de publicação do aviso de licitação da 
Tomada de Preços; 3) Quanto ao Achado 03 - Multa do artigo 87, inciso III, alínea “d” da Lei 
Complementar nº 113/05, em virtude da desclassificação irregular de empresas participantes da 
Tomada de Preços; 5) Quanto ao Achado 04 - Condenação solidária para ressarcimento do dano, 
fundamentado no artigo 13 c/c artigo 85, IV, ambos da LC nº 113/2005, em decorrência do 
sobrepreço aferido no contrato resultante da Tomada de Preços, apurado no importe de R$ 83.840,00 
(oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais) – nos termos detalhados na Comunicação de 
Irregularidade (peça nº 3); 6) Multa proporcional ao dano, prevista no art. 89 da LC nº 113/2005, em 
decorrência da lesão ao erário constatada pela despesa acima do valor médio de mercado para os 
serviços contratados (art. 89, § 1º, inciso I, da LC nº 113/2005), no percentual de 10% do valor 
apurado. e) Procuradora Jurídica Municipal: 1) Quanto ao Achado 02 - Multa do art. 87, inciso III, 
alínea “d” da LC nº 113/05, em virtude da intempestividade de publicação do aviso de licitação da 
Tomada de Preços; 2) Quanto ao Achado 03 - Multa do artigo 87, inciso III, alínea “d” da LC nº 
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113/05, em virtude da desclassificação irregular de empresas participantes da Tomada de Preços f) 
Quanto à empresa, Pessoa jurídica contratada: 1) Quanto ao Achado 04 - Condenação solidária para 
ressarcimento do dano, fundamentado no artigo 13 c/c artigo 85, IV, ambos da LC nº 113/2005, em 
decorrência do sobrepreço aferido no contrato resultante da Tomada de Preços, apurado no importe 
de R$ 83.840,00 (oitenta e três mil, oitocentos e quarenta reais) – nos termos detalhados na 
Comunicação de Irregularidade; 2) Multa proporcional ao dano, prevista no art. 89 da LC nº 113/2005, 
em decorrência da lesão ao erário constatada pela despesa acima do valor médio de mercado para os 
serviços contratados (art. 89, § 1º, inciso I, da LC nº 113/2005), no percentual de 10% do valor 
apurado. 3) Declaração de Inidoneidade em virtude do dano ao Erário detectado, nos termos do artigo 
97 da LC nº 113/2005, inabilitando a responsável para contratação com a Administração Pública 
direta e indireta do Estado e dos municípios do Paraná, pelo prazo de 02 (dois) anos. Processo nº 
464533/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96/21, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 
 
 

1.1.5 Tomada de contas extraordinária. Instituto de Previdência de Município. Contratação direta 
de serviços de assessoria contábil (janeiro-maio 2013) e mediante licitação (junhodezembro 
2013). Situação transitória. Não configuração de acúmulo indevido de cargos, nem de 
participação de servidor em licitação da contratante. Economicidade da contratação 
comprovada. Improcedência. As informações prestadas e os documentos juntos, evidenciam as 
razões da contratação direta, por período inferior a 180 dias, de modo que, ainda que não acostado ao 
feito o procedimento formal de dispensa de licitação, para o período de janeiro a maio de 2013, 
restaram evidenciadas tanto as razões emergenciais da contratação – ausência de outro contador no 
quadro da municipalidade e o impedimento de atuação do diretor da entidade como seu contador – 
como a adequação dos valores praticados nesse período, em razão dos orçamentos levantados, e da 
comparação com os valores pagos à servidor municipal na função de técnico contábil. Também restou 
evidenciada a adoção tempestiva de providências para que o objeto pretendido fosse efetivamente 
licitado, mediante o Pregão Presencial nº 001/2013, o qual deu resguardo legal aos serviços 
contratados e pagos pelo instituto previdenciário entre junho e dezembro de 2013. Assim como nos 
valores praticados para a contratação direta, também evidenciada para os serviços licitados a 
adequação dos valores praticados aos valores de mercado, apresentando-se estes inferiores aos custos 
de um servidor efetivo exercendo a mesma função. Dessa feita, conclui-se pela regularidade do 
apontamento. Processo nº 158122/19, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 
 
 

1.1.6 Representação da Lei nº 8.666/93. Aquisição de gêneros alimentícios. Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. Caso de dispensa, não de inexigibilidade. Pela procedência, com 
emissão de recomendação. Trata-se de Representação formulada pela CÂMARA MUNICIPAL, 
representada porque noticia supostas irregularidades nas Chamadas Públicas n.º 01/2018 e n.º 
01/2019, realizadas pelo MUNICÍPIO, visando a aquisição de alimentos no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, produzidos no sistema de agricultura familiar.  O 
Representante alega que o procedimento adequado seria a dispensa de licitação, e não a inexigibilidade, 
apesar dos pareceres jurídicos terem recomendado este último. Compulsando-se os autos, o feito 
merece ser julgado PROCEDENTE, na esteira dos opinativos técnicos acostados. As Chamadas 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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foram realizadas no âmbito no Programa Nacional de Alimentação Familiar, regido pela Lei n.º 
11.947/2009, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar: Da leitura do 
texto normativo, é possível concluir que no mínimo 30% dos recursos repassados no âmbito do 
PNAE, para a aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar, deverão ser destinados aos 
fornecimentos realizados pela Agricultura Familiar e/ou pelo Empreendedor Familiar Rural, e que 
essas poderão ser realizadas por meio de licitação dispensável.  No mesmo sentido é a Resolução nº 
26/2013 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
CD/FNDE. Logo, os procedimentos deveriam ter sido instruídos com fulcro no artigo 24, inciso XII, 
da Lei 8.666/93 – dispensa de procedimento licitatório - e não com base no artigo 25 deste diploma, 
inexigibilidade por inviabilidade de competição, fundamento utilizado nos autos dos processos IN 
01/2018 e IN 01/2019. Mister esclarecer que a chamada pública prevista na Resolução CD/FNDE 
nº 26/2013 para os casos de dispensa não se confunde com o instituto do credenciamento por 
inexigibilidade de licitação, muito embora este também ocorra por chamamento público. A chamada 
pública para credenciamento tem lugar quando a Administração pretende contratar com todos os 
interessados que satisfaçam os requisitos previamente estabelecidos em edital, configurando-se assim 
a inviabilidade de competição ensejadora da inexigibilidade de licitação. Ademais, o credenciamento 
é, em regra, instituto utilizado para a contratação de prestação de serviços e não para a contratação de 
fornecimento de bens. Tratando-se de chamada pública vinculada à dispensa de processo licitatório 
da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (§§ 1º e 2º do artigo 20), a competição entre os fornecedores 
de gêneros alimentícios no mercado é viável, entretanto, privilegia-se um grupo específico de 
fornecedores - os produtores da Agricultura Familiar e/ou os Empreendedores Familiares Rurais ou 
suas organizações. Tal procedimento, apesar de restringir a competição de outros fornecedores do 
mercado, não enquadrados como produtores da Agricultura Familiar ou Empreendedores Familiares 
Rurais, objetiva priorizar os produtos produzidos em âmbito local de forma a fortalecer os hábitos 
alimentares, a cultura local e a agricultura familiar, aspectos fundamentais na garantia da segurança 
alimentar e nutricional, sendo essa a mais importante das diretrizes do PNAE.  A despeito da 
inadequação do procedimento adotado, o preço praticado está de acordo com os valores de mercado, 
e houve benefício para os agricultores locais com produção familiar. Assim, na ausência de indícios 
de má-fé ou de prejuízo ao erário, basta a emissão de RECOMENDACAO ao Município para que 
nas futuras contratações observe rigorosamente a lei, fundamentando corretamente situações de 
dispensa ou inexigibilidade. Processo nº 244444/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, 
disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 
 
 

1.1.7 Serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Micorsoft 365 devem ser 
contratados por meio de pregão eletrônico, pois são serviços comuns e padronizados, 
passíveis de ser prestados de maneira praticamente idêntica, sem margem significativa para 
diferenciação técnica, por vários parceiros certificados pela empresa Microsoft. Representação 
formulada ao TCU apontou supostas irregularidades na Concorrência Pública 8/2020, do tipo técnica 
e preço, lançada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no 
Estado do Rio Grande do Norte (Senac-AR/RN), com o objetivo de contratar empresa para prestação 
de serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365, para atendimento das 
necessidades e objetivos de departamentos regionais do Senac na região Nordeste. Referida licitação 
conduzira à seleção da proposta da única licitante ofertante na concorrência. Entre as irregularidades 
suscitadas, mereceu destaque a “ausência de demonstração inequívoca de que a licitação ‘técnica e preço’ era o tipo 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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mais adequado para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, na forma como foi implementada no 
instrumento convocatório, em razão da ausência de efetiva disputa entre possíveis técnicas e/ou projetos para atender a 
solução desejada, nos termos do art. 8º, § 2º, do Regulamento de Licitações do Senac, considerando a natureza de bem 
e serviço comum, o que exigiria a escolha preferencial do tipo pregão”. Em seu voto, o relator destacou que, 
embora pudesse parecer que o objeto demandaria licitação do tipo técnica e preço, em razão de haver 
sido descrito como contratação de serviços de consultoria técnica e educacional específicos para a 
plataforma digital, o objeto em questão “se trata de solução disponibilizada pela Microsoft, por meio de parceiros, 
para fornecimento de ferramentas educacionais para as instituições contratantes, de forma integrada, incluindo os 
softwares de escritório comumente utilizados bem como plataformas de aprendizagem diretamente utilizadas pelos alunos 
para a introdução à programação, como o Minecraft Education, e para atividades computacionais de Stem (Science, 
Technology, Engineering and Math ou Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em português)”, 
compreendendo assim, a seu ver, um pacote de serviços educacionais destinados ao ambiente de 
escolas, cursos ou faculdades. O relator assinalou que não se tratava de mera disponibilização de 
softwares do pacote Office ou Microsoft 365, mas de uma solução educacional mais abrangente, 
incluindo a disponibilização de projeto arquitetônico oficial das soluções ou do ambiente educacional, 
em padrão desenvolvido pela empresa de tecnologia, envolvendo serviços de ambientação, 
emplacamento e adesivagem das salas de ensino, razão por que anuía ao entendimento da unidade 
técnica de que “os serviços previstos no objeto sugerem padronização e adequação a regras e protocolos bem estabelecidos 
pela empresa Microsoft, de maneira que as empresas parceiras e certificadas por referida empresa ofereceriam os serviços 
de maneira praticamente idêntica, sem margem para diferenciação da técnica a ser utilizada”. E arrematou o relator: 
“Para a implementação e formação do serviço Minecraft e do projeto arquitetônico previstos no edital, a empresa Microsoft 
já teria realizado todo o trabalho intelectual de desenvolvimento da ferramenta e de elaboração do projeto arquitetônico 
básico, de maneira que às empresas parceiras caberia apenas a entrega dos serviços de acordo com o padrão estabelecido, 
sem margem significativa para diferenciação técnica entres elas”. Considerando que as falhas identificadas na 
licitação, entre elas a não adoção do pregão eletrônico para o objeto demandado, impediram a 
formulação de proposições por maior número de concorrentes, resultando no interesse de apenas 
uma única empresa, o Plenário decidiu, nos termos da proposta do relator, fixar prazo para o 
Senac/AR-RN anular a Concorrência Pública 8/2020, sem prejuízo de cientificar a entidade acerca da 
“utilização indevida da modalidade concorrência do tipo técnica e preço para contratação de serviços de consultoria técnica 
e educacional na Plataforma Microsoft 365, quando deveria ser utilizado o pregão eletrônico tendo em vista a 
jurisprudência do TCU no sentido de que o Sistema S deve utilizar preferencialmente o pregão nas contratações de bens 
e serviços comuns, buscando a ampliação da competitividade e da eficiência, além de facilitar a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a administração”. Acórdão 1410/2021 Plenário, Informativo de Licitações e Contrato do TCU 

nº 416, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 
 
 

1.1.8 Recurso. Pedido de Reconsideração. Contratação sem licitação. Serviços efetivamente 
prestados. Multa. Ressarcimento ao erário. Impossibilidade. Apreciando as razões de Recurso 
de Reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas, o Órgão Plenário entendeu que 
não seria possível cogitar determinar o ressarcimento ao erário a título de dano material presumido, 
apesar da contratação de serviços de assessoria financeira sem a devida realização de concurso público. 
Na oportunidade, asseverou-se que o entendimento adotado pela Corte seria o de que, embora a 
contratação sem concurso de serviços de natureza ordinária fosse considerada irregularidade passível 
de multa, não se afiguraria possível a imposição do dever de ressarcimento ao erário, sob pena de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1410%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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 21 de 96 

configurar enriquecimento sem causa da administração pública, uma vez que os serviços foram 
efetivamente prestados. Processo nº 016894/2002, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 
 
 

1.1.9 Representação. Dispensa de Licitação. Acolhimento parcial e preliminar de legitimidade 
passiva. Rejeição das demais preliminares suscitadas. Irregularidades em contratação 
emergencial. Não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 
Não apresentação das razões da escolha da contratada. Erro grosseiro em parecer jurídico. 
Irregularidade da matéria. Aplicação de sanções pecuniárias aos responsáveis. Versaram os 
autos sobre Representação ofertada pelo Ministério Público de Contas noticiando possíveis 
irregularidades na contratação de empresa privada, por Secretaria Municipal de Município 
jurisdicionado, para prestação dos serviços de gestão de estoques e informações, através de soluções 
tecnológicas de controlelogístico via web. O Parquet alegou que a situação fática não encontraria 
respaldo no artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, que fundamentara a contratação direta; teria 
havido o descumprimento dos pressupostos elencados no artigo 26, parágrafo único, da Lei Nacional 
de Licitações vigente à época, notadamente em razão da descaracterização da situação emergencial e 
da não exigência de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal da contratada; o parecer 
jurídico não teria analisado a minuta do contrato e não fora aprovado pelo Procurador-Chefe da 
Procuradoria Administrativa e pelo Procurador-Geral; inexistia interesse público na contratação e 
teriam sido desrespeitados os princípios da legalidade, da economicidade, da eficiência e da 
moralidade. Assim, pugnou o Órgão Ministerial pela concessão de medida cautelar de suspensão do 
contrato e, no mérito, pela declaração de nulidade do Termo de Dispensa e do Contrato respectivo 
contrato, bem como pela condenação dos responsáveis a ressarcir eventual prejuízo ao erário apurado, 
acrescido de multa proporcional ao dano. Dentre outras questões, o Relator entendeu por afastar a 
responsabilidade da Chefe da Procuradoria Administrativa e do Procurador-Geral do Município 
jurisdicionado, pois as instâncias superiores não teriam sido instadas a se manifestar no procedimento 
de dispensa de licitação analisado nos autos, de modo que esses não seriam partes legítimas passivas 
para o feito, invocando, para o caso, a aplicação do art. 22, §1º, do Decreto-lei nº 4.657/1942. Por 
outro lado, quanto ao Procurador do Município, que teria emitido o parecer jurídico favorável à 
contratação sem a apreciação da legalidade da minuta contratual, concluiu-se que a conduta omissiva 
seria imputável ao parecerista, havendo, portanto, sua pertinência subjetiva. Corroborou-se a 
possibilidade de formulação de pedidos de natureza cautelar nos processos de despesas apreciados 
pelos Tribunas de Contas, ratificando-se o entendimento exposto no voto condutor do Acórdão que 
deferira o pleito cautelar. O douto Conselheiro Relator citou também as decisões judiciais emanadas 
pelo TJRN e STJ, proferidas em Mandado de Segurança impetrado em face da decisão que concedera 
o pleito cautelar, no sentido de que os Tribunais de Contas poderiam determinar, cautelarmente, que 
o ente público promovesse a anulação do contrato administrativo, nos termos do que preceituam os 
artigos 71, IX, da CF, 34, VII, da LC nº 121/1994, vigente à época, e artigo 1º, VII, da atual Lei 
Orgânica do TCE/RN – LC nº 464/2012, que preveem expressamente esta competência. Não 
conheceu, por sua vez, a Relatoria do feito, da Consulta realizada, quanto à autorização de pagamento 
de indenização em favor da empresa contratada, vez que se trataria da análise de situação in concreto, 
que fugiria à competência desta Corte de Contas. No mérito, afirmou-se a irregularidade da 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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contratação, por violação ao art. 24, inciso IV, e art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e a 
ocorrência de erro grosseiro na emissão do parecer jurídico por parte do Procurador Municipal, em 
afronta ao art. 38, parágrafo único, e art. 28 do Decreto-lei nº 4.657/1942. Assim, acordaram os 
Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro Relator, no mérito, pela desaprovação 
da matéria, nos moldes do artigo 78, inciso II, da Lei Complementar nº 121/1994, com a consequente 
aplicação de multa à ex-secretária municipal do ente jurisdicionado e ao procurador municipal, por 
erro grosseiro no parecer jurídico que precedera o contrato da Secretaria Municipal. Processo nº 
3990/2009 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 
 
 

1.1.10 Licitação. Parecer Jurídico. Conteúdo. Competência. Contratação integrada. Fundamentação 
técnica. Não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos para adoção 
do regime de contratação integrada (art. 9º da Lei 12.462/2011). Acórdão nº 1492/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.11 Licitação. Dispensa de licitação. Remanescente de contrato. Proposta. Licitante vencedor. É 
ilegal a contratação, mediante a dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/1993, 
de remanescente de contrato com base em condições diversas daquelas oferecidas pelo licitante 
vencedor. Acórdão nº 1498/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.12 Irregularidades em aquisição com preços acima do mercado – dispensa de licitação. Em 
Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas irregularidades na aquisição de 
câmaras termográficas, com preços acima do mercado, decorrente de processo de dispensa de 
licitação, com fundamento na Lei nº 13.979/2020 (COVID-19), realizado pelo setor de compras do 
Município de Mineiros. Foram apontadas, dentre outras, os seguintes achados: 1) Especificação 
insuficiente do objeto e 2) Contratação antieconômica e/ou superfaturamento. Com fundamento na 
análise da Secretaria de Licitações e Contratos, corroborada pelo MPC, o Relator entendeu que a 
especificação insuficiente do objeto ocasionou a contratação antieconômica e o superfaturamento na 
aquisição de duas câmaras termográficas, com preços acima do mercado, o que motivou a conversão 
dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, com base nos arts. 6º e 7º da Instrução Normativa 
nº 07/15 do TCMGO, com vistas a apurar a responsabilidade pela ocorrência de dano ao erário, com 
averiguação de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e para obter o devido 
ressarcimento aos cofres públicos. O Relator concluiu que a responsabilidade dos jurisdicionados é 
subjetiva, bastando simplesmente à configuração de culpa stricto sensu, e que é desnecessária a 
caracterização de conduta dolosa ou de má-fé do gestor para que este seja responsabilizado por 
prejuízo ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Determinou-se a citação da 
empresa e da responsável pela cotação de preços para apresentarem defesa quanto aos indícios de 
superfaturamento apontados. O Relator conheceu a Denúncia e converteu os autos em Tomada de 
Contas Especial. O Voto foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 02764/21, Informativo de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.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/
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Jurisprudência do TCMGO nº 34/21, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf 
 
 

1.1.13 Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de facilities – Suspensão via Cautelar. Em Denúncia, com pedido de Cautelar, foram 
relatadas irregularidades em Pregão Presencial que tinha por objeto o Registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de facilities, visando atender às 
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia. Em síntese, a denunciante 
alegou violação ao § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, pela abertura do prazo recursal antes do 
recebimento da proposta declarada vencedora, a inobservância de Súmula nº 262 do Tribunal de 
Contas da União, e do inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b” do art. 48 Lei nº 8.666/93, com a consequente 
desclassificação sumária de 16 (dezesseis) licitantes. Além disso, o Ministério Público de Contas 
detectou outros vícios: Apesar de a contratação de facilities ser admitida pelo TCU, em exceção à regra 
do parcelamento, desde que apresente ampla justificativa (Súmula nº 247), observa-se que o edital vai 
além dos serviços de copeiragem, portaria, limpeza, conservação e segurança, incluindo-se serviços de 
preparação e dispensação de alimentação escolar (merendeiros), o que não parece comum na oferta 
de serviços de facilities; a opção pela contratação integrada de serviços distintos, o que, 
presumidamente, limita a competição, não está acompanhada de demonstração dos ganhos técnicos 
ou econômicos no termo de referência (Item 3), que apenas expressa razões gerais para a terceirização, 
não para o objeto indiviso; a ausência de parcelamento do objeto também quanto à extensão das 
unidades a serem atendidas, uma vez que o edital pretende que os serviços sejam executados na sede 
da Secretaria da Educação, nas escolas e nos CMEIs, em mais de 114 unidades; o termo de referência 
alude aos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como justificativa 
para a contratação, limites que impediriam outras formas de recrutamento de pessoal. O Relator 
constatou que a adição efetuada pelo MPC foi bem fundamentada para subsidiar as alegações feitas, 
com citação de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, além de apresentar tabela de relação 
de licitantes e atividades econômicas. O Relator apontou que no fato narrado pela denunciante e pelo 
MPC há indícios de ilegalidade, na pronta desclassificação de licitantes, em virtude da apresentação de 
planilhas de custos e de formação de preços, com alguns itens faltantes ou com valores formalmente 
inadequados, sem lhes oportunizar a prévia chance de retificar as falhas apontadas, o que tem sido 
reprimido pela jurisprudência do TCU, além da restrição potencial à competitividade, tendo em vista 
que o edital não é claro quanto à necessidade de indicação do custo da mão de obra na planilha da 
proposta como um serviço extra, em separado e adicionalmente ao custo da mão de obra contemplada 
nos demais itens de serviço. Comprovou o fumus boni iuris, ao constatar a plausabilidade do 
pedido/direito. Entendeu configurado o periculum in mora, já que, se o Tribunal não atuar e 
suspender o Pregão Presencial, a Administração Pública Municipal poderá, a qualquer momento, 
declarar a licitante vencedora e firmar o contrato. Assim, o Relator deferiu monocraticamente a 
Cautelar, e determinou que o Pregão Presencial nº 158/2020 seja suspenso, na fase em que se 
encontra, até manifestação conclusiva do TCMGO. A Cautelar foi referendada por unanimidade. 
Acórdão nº 03065/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 34/21, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
34.pdf 
 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf
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1.1.14 Chamamento Público. Preço Referencial. Ausência de Dotação Orçamentária. Parecer 
Jurídico. Necessidade. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Competência. Representação, 
com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis ilegalidades em edital de Chamamento 
Público com o fim de celebrar Termo de Colaboração com organizações da sociedade civil para 
atendimento às famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal, no âmbito do Cadastro Único. 
No tocante às falhas apontadas, quais sejam, erro na definição do preço referencial, ausência de 
dotação orçamentária prévia para fazer frente à parceria, e falta de apreciação do instrumento 
convocatório pelo órgão central do sistema jurídico do DF, o Tribunal alertou a jurisdicionada que, 
doravante, observe, dentre outras exigências legais, as seguintes diretrizes nos editais de chamamento 
público: (a) fundamente o valor de referência previsto e divulgado para a realização do objeto, 
conforme indicado nos arts. 24, inciso VI, e 27, da Lei n.º 13.019/2014, em pesquisa de preços 
constante do respectivo processo administrativo, e observe os parâmetros dos arts. 7º e 8º da Portaria 
n.º 290/2017- SEDESTMIDH; (b) indique, expressamente, a existência de dotação orçamentária 
prévia para a execução da parceria pretendida, conforme previsto no art. 35, inciso II, da Lei n.º 
13.019/2014; (c) submeta a minuta de edital de chamamento público à Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal ou à assessoria jurídica do órgão para emissão de parecer jurídico, conforme demandar o caso, 
considerando o disposto no art. 15 do Decreto Distrital n.º 37.843/2016. Decisão nº 881/20, Boletim 
de Jurisprudência do TCDF nº 3, disponível em: https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf 
 
 

1.1.15 Burla ao dever de licitar. Desvirtuamento de contrato administrativo. Utilização de contrato 
genérico. Obra com objeto específico. Representação acerca de possíveis irregularidades na 
execução de obras no Autódromo Nelson Piquet. Na presente fase processual, tratou-se do exame de 
mérito das razões de justificativa apresentadas pelos gestores responsáveis pela utilização de contrato 
genérico de pavimentação para execução dos serviços no Autódromo, o qual não previa as 
peculiaridades necessárias à realização da obra. Diante disso, o Tribunal, por unanimidade, considerou 
improcedentes as razões de justificativa por entender que houve burla ao dever de licitar, caracterizada 
pelo desvirtuamento do contrato. A Corte entendeu que as particularidades dos serviços a serem 
realizados e a magnitude dos valores envolvidos requeria a contratação de empresa para execução da 
obra mediante procedimento licitatório específico, de forma individualizada, conforme disposto no 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 2º da Lei n.º 8.666/1993. 
Decisão nº 1410/2020, Boletim de Jurisprudência do TCDF nº 3, disponível em: 
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf 
 
 

1.1.16 Pregão Eletrônico. Garantia contratual. Recusa de carta fiança bancária. Ausência de 
requisitos legais. Instituição financeira não autorizada. Banco Central do Brasil. 
Representação oferecida por empresa, com pedido de cautelar, versando sobre possível irregularidade 
relativa à não aceitação, pelo Banco de Brasília S.A - BRB, de garantia ofertada na modalidade fiança 
bancária, o que resultou na abertura de processo administrativo visando à rescisão unilateral do ajuste 
e à aplicação de multa à empresa. A representante alegou que a Jurisdicionada agiu com formalismo 
exacerbado e em contrariedade ao interesse público ao recusar a carta de fiança bancária sob o 
argumento de que deveria ser emitida por instituição financeira reconhecida pelo Banco Central do 

https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
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Brasil - BACEN. Nesse sentido citou diversos contratos públicos que se beneficiaram da carta fiança 
emitida pela instituição que ora estava sendo recusada. O Tribunal, com esteio na Resolução nº 
2.325/96, do Conselho Monetário Nacional - CMN e citando, ainda, o Acórdão TCU nº 2.784/19, 
entendeu que a instituição financeira, na qualidade de companhia fiduciária sem registro no BACEN, 
não preenche os requisitos legais para a emissão de carta de fiança bancária. Nesse sentido, a Corte 
considerou improcedente a exordial. Por fim, tendo em vista os argumentos lançados pela 
Representante de que diversos órgãos e entidades têm aceitado a carta de fiança prestada pela empresa, 
o Tribunal, por unanimidade, determinou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 
que emita alerta aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal acerca 
da necessidade de que a emissora da carta de fiança bancária seja instituição financeira com operação 
autorizada pelo BACEN. Decisão nº 2784/2019, Boletim de Jurisprudência do TCDF nº 3, disponível 
em: https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf 
 
 

1.1.17 Utilização de bens públicos. Redução de preços públicos. Possibilidade. Previsão legal. 
Relevante interesse público. Ausência de prejuízo. Representação acerca de possíveis 
irregularidades na cessão do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha para realização de partidas 
futebolísticas nos anos de 2018 e 2019, em especial no que se refere ao pagamento do preço público 
previsto no art. 7º do Decreto Distrital n.º 34.561/2013. Segundo o representante, a redução do preço 
público para realização de cinco jogos no Estádio Nacional de Brasília poderia ter resultado em ato 
antieconômico. O Tribunal, por unanimidade, considerou improcedente a Representação, pois 
concluiu que: (1) o artigo 1º, § 2º , do Decreto 37.048/2016 autoriza o uso dos bens públicos por 
particulares com isenção ou redução do preço público, desde que demonstrado relevante interesse 
público; (2) não é possível apontar prejuízo nos aluguéis do Estádio Nacional de Brasília, para a 
realização dos jogos; (3) há relevante interesse público para que ocorram jogos de futebol no Estádio 
Nacional de Brasília, desde que não gerem prejuízos. Decisão nº 20816/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCDF nº 3, disponível em: https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf 
 
 

1.1.18 Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. Atestado de 
capacidade técnica. CREA. Pessoa jurídica. Pessoa física. É irregular a exigência de que a 
atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja 
registrada ou averbada junto ao Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a 
emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A exigência de atestados 
registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-
profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Acórdão nº 
1542/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 363, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.19 Responsabilidade. Licitação. Inexigibilidade de Licitação. Artista consagrado. Atestado. , 
Exclusividade. Na contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a 
apresentação de atestado de exclusividade restrito ao dia e à localidade do evento, em vez do contrato 

https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021LicitaeseContratos-Junho.pdf
https://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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de exclusividade entre o artista e o empresário contratado, caracteriza grave infração à norma legal, 
ensejando, ainda que não configurado dano ao erário, aplicação de multa e julgamento pela 
irregularidade das contas, haja vista que o contrato de exclusividade é imprescindível para caracterizar 
a inviabilidade de competição de que trata o art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 8493/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 363, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

1.1.20 Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Comprovação. Capacidade 
técnico-operacional. Quantidade. Limite máximo. Empresa estatal. Nas licitações realizadas 
por empresas estatais, é irregular a exigência de atestados de qualificação técnico-operacional com 
previsão de quantitativos desproporcionais ao objeto do certame, que não se atenham ao limite 
percentual de 50% do quantitativo do serviço licitado (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
c/c art. 58 da Lei 13.303/2016). Acórdão nº 1621/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 
1.1.21 É irregular a ausência de justificativa do preço no procedimento administrativo que antecede 

a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Trata-se da denúncia formulada em face de 
possíveis irregularidades em Processo Administrativo para contratação direta de advogada, realizada 
por Câmara Municipal, para “prestação de serviços jurídicos para acompanhamento de Comissão 
Parlamentar de Inquérito, exarando pareceres em questões de Direito Administrativo e Constitucional 
relacionados ao objeto investigado, bem como acompanhando reuniões, elaborando minutas de 
documentos, enfim, praticando todos os atos demandados pelo referido órgão investigativo”. O 
relator, conselheiro Gilberto Diniz, quanto à alegação de ausência de singularidade dos serviços 
contratados, destacou que a prévia licitação constitui regra para a aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública, de modo que a contratação direta é exceção, observadas as hipóteses e regras 
previstas na legislação de regência. Tanto que, mesmo quando se tratar de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação, a Administração Pública não está autorizada a contratar qualquer particular 
e por qualquer via, porquanto a contratação direta deverá ser precedida, necessariamente, de 
procedimento administrativo formal, que evidencie a obediência aos princípios e regras do regime 
jurídico administrativo, sobretudo o disposto no art. 26 da Lei 8.666/1993. Salientou, ademais, que o 
serviço para ser singular deve apresentar características que o tornam inconfundível com outros, seja 
porque é único, seja porque, a despeito de não ser exclusivo, mostra-se inconciliável com a ideia de 
comparação objetiva de propostas, sendo um aspecto inerente ao serviço e não ao profissional ou 
sociedade empresária que o executará. Desse modo, a singularidade do objeto a ser contratado é 
requisito indispensável para justificar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação. In casu, o 
relator asseverou que o acompanhamento de comissões parlamentares, com a elaboração de pareceres 
e acompanhamento das respectivas sessões por parte de profissionais com formação jurídica, faz parte 
da própria rotina de Casas Legislativas, na esteira do que destacou a Unidade Técnica. Todavia, 
ponderou que a dúvida recai sobre saber se os serviços de advocacia destinados a assessorar uma 
comissão parlamentar de inquérito se amolda, ou não, ao conceito de serviços singulares. Nessa 
perspectiva, se a questão da singularidade dos serviços prestados por advogados e, também, por 
profissionais de contabilidade gerava controvérsia, a depender do esquadrinhamento do objeto da 
contratação, a edição da Lei 14.039/2020, afastou qualquer dúvida a esse respeito. Especificamente 

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/constituicao/constituicao.htm
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#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8906.htm
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quanto a serviços de advogados, que foi o objeto da contratação objeto da denúncia, foi acrescida ao 
Estatuto da OAB, nos termos do art. 1º da aludida Lei, a seguinte disposição: Art.  3º-A. Os serviços 
profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua 
notória especialização, nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o 
profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Além disso, o relator 
destacou que o Tribunal Pleno também tratou do tema, recentemente, nos autos da Consulta 1054024, 
na qual o Tribunal assim se manifestou: [...] 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 nº 8.666, de 21 de junho de 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 nº 
9.295, de 27/5/1946, nele incluídos pelo art. 2º da Lei nº 14.039, de 17/8/2020. Sendo assim, o relator 
julgou improcedente a denúncia, quanto à alegada ausência de singularidade do serviço contratado. 
No que tange à ausência de pesquisa e justificativa do preço contratado, o conselheiro relator Gilberto 
Diniz ressaltou que a inexigibilidade de licitação pressupõe inviabilidade de competição, e o inciso II 
do art. 25, combinado com o art. 13 da Lei 8.666/1993, estabelece, como pressuposto da contratação 
direta de serviços técnicos profissionais especializados, a existência simultânea da natureza singular do 
objeto e da notória especialização do favorecido ou contratado. Além disso, deve-se atentar para a 
razão da escolha do executante, e, por fim, para a justificativa do preço, nos termos dos incisos II e 
III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993, para, finalmente, autorizar-se a celebração do 
contrato. No caso concreto, não foi apresentada qualquer justificativa do preço contratado. No 
entendimento do relator, a mera existência de Tabela de Honorários da OAB não exime o contratante, 
seja em processo de dispensa, seja em processo de inexigibilidade, de apresentar justificativas para o 
preço contratado. Tal tabela poderia servir como fundamento para justificar o preço contratado, até 
mesmo porque o preço praticado pode destoar dos parâmetros indicados na sobredita tabela, de modo 
que o requisito da justificativa do preço, no curso do procedimento administrativo que antecede a 
celebração do contrato direto por inexigibilidade de licitação, não pode ser olvidado pelo gestor. Dessa 
forma, asseverou que, no caso, houve falha elementar na formalização do procedimento 
administrativo que precedeu a contratação direta da advogada para assessoramento jurídico da CPI 
instaurada pela Câmara Municipal, por inexistir justificativa do preço, em violação ao comando 
plasmado no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993. O relator analisou, ainda, o 
apontamento de desnecessidade da contratação e dano ao erário. Nesse ponto, ponderou que a 
existência de servidores nos quadros funcionais da Câmara Municipal não pode ser o único dado a 
embasar a alegada desnecessidade da contratação efetuada e, à vista dos documentos que instruem os 
autos, entendeu não ser possível atestar que os serviços contratados eram desnecessários, tendo em 
vista que as manifestações dos agentes públicos apontam em sentido oposto. A relatoria afastou, 
ademais, o dano ao erário pela realização de “despesa em duplicidade para a execução do mesmo 
serviço”, tendo em vista que não houve a contratação de profissional para a prestação de serviço 
idêntico. Os servidores que integravam os quadros da Casa Legislativa decerto continuaram 
desempenhando suas funções e atribuições previstas em lei, enquanto a contratada prestava o serviço 
pontual de assessoria jurídica aos membros da comissão parlamentar de inquérito. Ressaltou, ademais, 
que exigir a devolução ao erário de valores recebidos por serviço efetivamente prestado, nessas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8906.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8906.htm#art3a
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1054024
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art25II
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art25II
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/leis/l8666cons.htm#art26


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 28 de 96 

circunstâncias, implicaria enriquecimento ilícito do Poder Público, o que não pode ser tolerado por 
este Tribunal de Contas, razão pela qual julgou improcedente o apontamento. Por fim, o relator julgou 
improcedente o apontamento referente à existência de sobre preço, tendo em vista que as 
remunerações não ocorreram para a prestação de serviços idênticos, sendo que o procurador 
legislativo e a profissional contratada por inexigibilidade de licitação não estavam empreendendo 
esforços para a consecução do mesmo objeto. Diante do exposto, o relator julgou parcialmente 
procedentes os fatos denunciados, por entender irregular a ausência de justificativa do preço no 
referido procedimento administrativo, em violação ao comando plasmado no inciso III do parágrafo 
único do art. 26 da Lei 8.666/1993, razão pela qual aplicou multa de R$1.000,00 à então presidente da 
Câmara Municipal e responsável pela assinatura do Termo de Homologação e Adjudicação da 
Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no inciso II do art. 85 da Lei Complementar 102/2008. 
Recomendou, ainda, ao atual presidente da edilidade que, em futuros processos de contratação direta 
por inexigibilidade de licitação, observe com rigor os comandos insculpidos no art. 26 da Lei 
8.666/1993, principalmente em relação à justificativa do preço. O voto do relator foi aprovado, por 
unanimidade. Processo 997675, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.22 Contratação da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, para assessoria de Comissão Especial de 
Licitação durante o processamento e julgamento de concorrência pública: suspensão do 
certame. Trata-se de Denúncia formulada em face de edital da Concorrência Pública instaurada por 
Prefeitura Municipal, tendo como objeto a “concessão dos serviços de iluminação pública no 
município, incluindo a modernização, eficientização, expansão, operação, manutenção e 
melhoramento da rede municipal de iluminação pública”, com valor estimado em R$ 300.533.794,98, 
pelo período de 20 (vinte) anos. Em sede de cognição sumária, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, 
em relação ao apontamento atinente à contratação da bolsa brasileira B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), para 
assessoria à Comissão Especial de Licitação no processamento e julgamento da licitação, em 
consonância com o entendimento da Unidade Técnica, asseverou que a discricionariedade 
administrativa não se traduz em instituto absoluto que afasta o princípio do interesse público, da 
economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, in casu, traduzido, no repasse do pagamento da 
contratação da B3 ao adjudicatário do procedimento licitatório sub examine, que incluirá em sua 
proposta de preço o dispêndio a ser cobrado da Administração e da população da municipalidade. 
Salientou, ademais, que inúmeras são as licitações para a contratação de serviços de iluminação pública 
e outros serviços, realizadas pelos municípios mineiros, e pelo próprio Estado, sem a necessidade de 
dispêndio de recurso financeiro tão vultoso. Desse modo, vislumbrou elementos prejudiciais aos 
princípios do interesse público, da economicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, que 
evidenciam a presença do fumus boni iuris no presente apontamento, sendo necessária a apresentação 
da justificativa, que deu causa à contratação da B3, suficiente o bastante, que demonstre, 
detalhadamente, a relação custos x benefícios auferidos que suplantem o custo da ordem de 
R$589.666,91. Quanto ao elemento caracterizador do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo, periculum in mora, presente no art. 300 do CPC/2015, o relator destacou que a continuidade 
do procedimento licitatório, no formato que se apresenta, pode trazer graves prejuízos à 
municipalidade e ofensa aos princípios basilares das licitações. Assim, no exercício da competência 
prevista no art. 197, caput e §§1º e 2º c/c o art. 264 e 267, do Regimento Interno deste Tribunal, 
determino, inaudita altera parte, a suspensão liminar do Edital da Concorrência Pública, na fase em que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art26
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art26
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/997675
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/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art300
https://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/111189


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 29 de 96 

se encontra, devendo os responsáveis se absterem de praticar qualquer ato tendente a efetivar a 
contratação em tela, sob pena de multa pessoal e individual no valor de R$ 5.000,00, nos termos do 
art. 85, inciso III, da Lei Complementar 102/2008. O colegiado da Segunda Câmara, em observância 
ao parágrafo único do art. 60 da Lei Orgância do Tribunal de Contas e ao § 1º do art. 264 
do Regimento Interno, referendou, por maioria de votos, a decisão monocrática exarada pelo relator. 
Na oportunidade, ficou vencido o conselheiro Cláudio Couto Terrão que, em sede de cognição 
sumária, não verificou a existência de elementos que permitam formar um juízo acerca da ilegalidade 
da contratação da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, para assessoria da Comissão Especial de 
Licitação durante o processamento e o julgamento da Concorrência Pública, destacando que são 
contratos completamente distintos. Um contrato é de assessoramento da Bolsa de Valores, o outro é 
a concorrência. Processo 1102283, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 
 

1.1.23 Não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos para adoção 
do regime de contratação integrada. Auditoria realizada nas obras do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Porto Velho/RO, lastreadas com recursos federais transferidos por meio de termos de 

compromisso firmados entre o Governo do Estado de Rondônia e a União, por intermédio do Ministério 

das Cidades, identificou possíveis irregularidades no RDC Eletrônico 005/2015, que dera ensejo ao 

Contrato 118/PGE-2015, celebrado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de 

Rondônia sob o regime de contratação integrada. Procuradores do Estado de Rondônia foram ouvidos em 

audiência por “por terem emitido parecer favorável à adoção do regime de contratação integrada sem que 

fossem observados os requisitos legais (art. 9º da Lei 12.462/2011) e por terem mantido a opção por esse 

regime mesmo tendo sido tempestivamente alertados pela Controladoria-Geral da União (CGU)”. Ao 

apreciar as razões de justificativa oferecidas pelos responsáveis, a unidade técnica pontuou que o art. 9º da 

Lei do RDC atribui natureza técnica para a demonstração do atendimento aos requisitos com vistas à adoção 

da contratação integrada, por tratar de assuntos como inovação tecnológica ou técnica, metodologias 

diferentes de execução e tecnologia de domínio restrito no mercado. Ressaltou também haver 

entendimentos do TCU no sentido de que não se pode responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência 

na especificação técnica da licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, a exemplo dos Acórdãos 

181/2015 e 186/2010, ambos do Plenário. Quanto aos apontamentos que teriam sido feitos pelo órgão de 

controle interno (CGU) acerca do não atendimento dos requisitos para adoção da contratação integrada, os 

procuradores afirmaram que, “quanto ao requisito questionado, cabe-nos apenas exigir a sua presença nos 

autos e verificar, através de um padrão comum de entendimento, se a justificativa ou os requisitos técnicos 

apresentados não extrapolam o bom senso ou se aproximam do ‘esdrúxulo’, o que efetivamente não 

ocorreu no caso”. Para a unidade técnica, “se, por um lado, é razoável considerar que os responsáveis 

poderiam ter agido de maneira diferente ao tomarem conhecimento das irregularidades consubstanciadas 

na nota técnica da CGU, haja vista, por exemplo, a inexistência de critérios que pudessem medir a eventual 

vantajosidade dos diferentes métodos de execução vislumbrados (o que seria uma constatação atribuível 

aos pareceristas jurídicos e, se observada, teria impedido a sequência da licitação irregular); por outro, 

é preciso reconhecer que o assunto em discussão envolvia, de fato, questões de cunho eminentemente 

técnico (não jurídico), não sendo exigível que os pareceristas adentrassem em tal mérito”. E arrematou a 

unidade instrutiva: “ainda que fosse possível aos pareceristas adentrarem no mérito das justificativas 

apresentadas pela equipe técnica do Governo de Rondônia, bem como no mérito dos apontamentos da 

CGU, que indicaram não ter havido o cumprimento dos requisitos para utilização do regime de 

contratação integrada, considera-se que o cunho técnico da questão levantada pela CGU não exigia que 

eles se realizada nas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO, lastreadas com 

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://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/111189
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1102283
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%253A181%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%253A186%2520ANOACORDAO%253A2010%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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recursos federais transferidos por meio de termos de compromisso firmados entre o Governo do Estado de 

Rondônia e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, identificou possíveis irregularidades no 

RDC Eletrônico 005/2015, que dera ensejo ao Contrato 118/PGE-2015, celebrado pela Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Rondônia sob o regime de contratação integrada. 

Procuradores do Estado de Rondônia foram ouvidos em audiência por “por terem emitido parecer 

favorável à adoção do regime de contratação integrada sem que fossem observados os requisitos legais 

(art. 9º da Lei 12.462/2011) e por terem mantido a opção por esse regime mesmo tendo sido 

tempestivamente alertados pela Controladoria-Geral da União (CGU)”. Ao apreciar as razões de 

justificativa oferecidas pelos responsáveis, a unidade técnica pontuou que o art. 9º da Lei do RDC atribui 

natureza técnica para a demonstração do atendimento aos requisitos com vistas à adoção da contratação 

integrada, por tratar de assuntos como inovação tecnológica ou técnica, metodologias diferentes de 

execução e tecnologia de domínio restrito no mercado. Ressaltou também haver entendimentos do TCU no 

sentido de que não se pode responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação técnica 

da licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, a exemplo dos Acórdãos 181/2015 e 186/2010, 

ambos do Plenário. Quanto aos apontamentos que teriam sido feitos pelo órgão de controle interno (CGU) 

acerca do não atendimento dos requisitos para adoção da contratação integrada, os procuradores afirmaram 

que, “quanto ao requisito questionado, cabe-nos apenas exigir a sua presença nos autos e verificar, através 

de um padrão comum de entendimento, se a justificativa ou os requisitos técnicos apresentados não 

extrapolam o bom senso ou se aproximam do ‘esdrúxulo’, o que efetivamente não ocorreu no caso”. Para 

a unidade técnica, “se, por um lado, é razoável considerar que os responsáveis poderiam ter agido de 

maneira diferente ao tomarem conhecimento das irregularidades consubstanciadas na nota técnica da 

CGU, haja vista, por exemplo, a inexistência de critérios que pudessem medir a eventual vantajosidade 

dos diferentes métodos de execução vislumbrados (o que seria uma constatação atribuível aos pareceristas 

jurídicos e, se observada, teria impedido a sequência da licitação irregular); por outro, é preciso 

reconhecer que o assunto em discussão envolvia, de fato, questões de cunho eminentemente técnico (não 

jurídico), não sendo exigível que os pareceristas adentrassem em tal mérito”. E arrematou a unidade 

instrutiva: “ainda que fosse possível aos pareceristas adentrarem no mérito das justificativas apresentadas 

pela equipe técnica do Governo de Rondônia, bem como no mérito dos apontamentos da CGU, que 

indicaram não ter havido o cumprimento dos requisitos para utilização do regime de contratação 

integrada, considera-se que o cunho técnico da questão levantada pela CGU não exigia que eles se, 

Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas, Informativo de Licitações e Contratos nº 417, disponível em: 

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

1.1.24 Convênio. Entidade Conveniada. Aquisição. Cotação de Preços. Embora entidades conveniadas 
não estejam vinculadas às normas da Lei de Licitações e Contratos para realização de aquisições com 
recursos de convênios, estas devem realizar cotação prévia de preços de mercado, observados os 
princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. Acórdão TC nº 742/21, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf 
 
 

1.1.25 Administração Pública. Assistência à Saúde. Terceirização. Convênio. Justificativa. 
Necessidade Vantajosidade. A celebração de convênio para transferência de serviços de assistência 
saúde à iniciativa privada deve ser precedida de justificativa técnica que comprove sua necessidade e 
vantajosidade. Acórdão TC nº 681/21, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A181%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%253A186%2520ANOACORDAO%253A2010%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
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
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em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
n.-113.pdf 
 
 

1.1.26 Licitação. Serviços. Rede Credenciada. Taxa de Administração. Preço Máximo.  O edital de 
licitação não pode estabelecer percentual máximo a ser cobrado pela contratada da rede de 
estabelecimentos credenciados, pois tal exigência é conflitante com as disposições do art. 3º, §1º, inciso 
I, da Lei Federal nº 8666/93, por não guardar pertinência com o objeto contratado e por interferir na 
relação jurídico-contratual de terceiros, regidos pela lei civil. Decisão TC nº 1702/21, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf 
 
 

1.1.27 Licitação. Edital. Declaração de Aceitação. Representação ao TCEES. Não configura perda de 
objeto da representação o fato de o representante ter apresentado, na condição de licitante, declaração 
de aceitação às condições e aos termos estabelecidos no edital, uma vez que se trata de legítimo direito, 
como interessado à licitação, de impugnar qualquer das cláusulas ou disposições do edital, tal como 
preceitua o art. 41, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Decisão TC nº 1702/21, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf 

 

 

1.1.28 Representação. Licitações e Contratos. Contratação. Serviços advocatícios. Servidor. 
Atribuições definidas em lei. Ausência de conhecimento especializado. Ausência de 
necessidade. Determinação. Recomendação. O TCE/SC determinou à Prefeitura Municipal de 
Caxambu do Sul que não seja renovada a contratação do escritório de advocacia contratado pela 
Prefeitura, quando este atingir o termo de seu prazo de vigência, tampouco proceda a novas 
contratações para serviços típicos e rotineiros da Administração Pública Municipal. Também 
recomendou a limitação de eventuais contratações de serviços jurídicos, apenas quando comprovada 
a necessidade para serviços específicos, de natureza e características singulares ou complexas, que não 
podem ser ordinariamente executados pelo Advogado efetivo, ou diante de necessidade excepcional 
e transitória.  Trata-se de Representação decorrente de Comunicação à Ouvidoria do Tribunal, 
relatando possíveis irregularidades na contratação de serviços jurídicos especializados (um escritório 
de advocacia) por meio de processo licitatório, não obstante a existência de cargo de Advogado no 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul. Inicialmente, o Relator relembrou que 
o seu posicionamento tem sido favorável a não aplicar penalidades aos gestores públicos quando da 
contratação da prestação de serviços jurídicos, considerando as dificuldades enfrentadas pelos 
municípios de pequeno porte neste tipo de contratação.  Contudo, ele observou que o quadro de 
pessoal do município já previa, na data da contratação do escritório de advocacia, o cargo de 
Advogado, por sua vez, criado pela Lei Complementar (municipal) n. 1/2016, a quem compete o 
desempenho das atribuições descritas na Lei Complementar.  De acordo com o Relator, 
confrontando-se as atribuições do cargo de provimento efetivo com aquelas previstas no instrumento 
licitatório, restou firmada a contratação de serviços jurídicos ordinários, próprios da atividade típica 
da administração, não se vislumbrando caso de serviço diferenciado, que exigisse conhecimento 
especializado em determinada área jurídica. Ele ainda constatou que o reduzido número de habitantes 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
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do município de Caxambu do Sul veio a desfavor do Município, pois, salvo melhor juízo, o volume 
de demanda jurídica num município com 4.411 habitantes segundo o último Censo (2010) - e com 
população estimada em apenas 3.642 pessoas em 20191 - não justifica a contratação de um escritório 
de advocacia para prestar serviços em um município que já contava com o cargo de provimento efetivo 
de Advogado.  "Nem mesmo restou consignada a necessidade de contratação excepcional e 
temporária, pois, de acordo com a Instrução, a contratação do escritório de advocacia ainda estava em 
vigência quando da reinstrução dos autos, sendo que o prazo originalmente acordado (31/12/2017) 
já tinha sido objeto de dois Termos Aditivos pelos Contratos n. 63/2017 e 71/2018, cujo prazo de 
expiração estava previsto para 31/12/2019. Passados dois anos da contratação dos serviços jurídicos, 
qualquer necessidade transitória é afastada", complementou. Assim, concluiu o Relator, "a ilegalidade 
da contratação não está pautada unicamente no fato de a Prefeitura Municipal contar com cargo 
público próprio de Advogado, mas por, aliado a isso, não restar comprovada a necessidade da 
contratação para serviços específicos, de natureza e as características singulares ou complexas, que 
não poderiam ser normalmente executados pelo servidor efetivo, tampouco por excepcional 
necessidade transitória". @REP-17/00226921, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 85, 
disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2012&op=doc 
 
 

1.1.29 Consulta. Organizações Sociais. Contratação. Gerenciamento. Operacionalização. Serviços. 
Unidades hospitalares. Pronto atendimentos. Possibilidade. Requisitos. Estratégia Saúde da 
Família. Vedação. Lei nº 11.350/2006. O TCE/SC respondeu à Consulta formulada pela Prefeita 
de Itapema acerca da possibilidade de contratação de entidades qualificadas como Organizações 
Sociais para gerenciamento e operacionalização de serviços de saúde no âmbito dos Municípios, 
incluindo Unidades Hospitalares, de Pronto Atendimento e Estratégia Saúde da Família, com o 
seguinte entendimento: “As Organizações Sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte 
do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas 
contratações com terceiros, ao dever de licitar. Porém, por receberem recursos públicos, bens públicos 
e servidores públicos, seu regime jurídico deve ser minimamente informado pela incidência do núcleo 
essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), de modo que suas contratações 
devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei federal n. 9.637/98, art. 4º, inciso VIII), 
fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos”. Ainda entendeu que “é 
possível a contratação de Organizações Sociais pelo Poder Público, por meio de contrato de gestão, 
para fins de gerenciamento e operacionalização de serviços públicos de saúde no âmbito dos 
Municípios, incluindo Unidades Hospitalares e de Pronto Atendimento, no âmbito do que restou 
assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923 e pelo Tribunal de Contas da União no 
Acórdão n. 2057/2016 – Plenário. No entanto, é vedado esse tipo de contratação no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), dada a obrigatoriedade da presença de Agentes Comunitários de 
Saúde, em relação aos quais há proibição expressa na Lei federal n. 11.350/2006 de contratação 
temporária ou terceirizada”.  Para o Relator, o contrato de gestão configura hipótese de convênio, por 
consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam 
um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo 
comum aos interessados, no caso, a realização de serviços de saúde. O Poder Público deve conduzir 
a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios 
objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1700226921
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2012&op=doc
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publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput). Mesmo não executando 
diretamente os serviços de saúde objeto de contratos de gestão, o Poder Público mantém a 
responsabilidade de garantir que sejam prestados na quantidade e qualidade apropriados.  Da mesma 
forma, concluiu que “do processo de transferência do gerenciamento dos serviços de saúde para 
Organizações Sociais, deve constar estudo detalhado e fundamentado de que a transferência constitui 
a melhor opção, avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência esperados, assim 
como planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos contratos de 
gestão”. Sobre a escolha da Organização Social para celebração de contrato de gestão, ela deve ser 
realizada a partir de chamamento público, constando dos autos do processo administrativo 
correspondente as razões para a sua não realização, se for esse o caso, e os critérios objetivos 
previamente estabelecidos utilizados na escolha de determinada entidade, a teor do disposto no art. 7º 
da Lei federal n. 9.637/98 e no art. 3º c/c o art. 116 da Lei federal n. 8.666/93. As Organizações 
Sociais se submetem a regulamento próprio sobre compras e contratação de obras e serviços com 
emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da impessoalidade, 
moralidade e economicidade, sendo necessário, no mínimo, cotação prévia de preços no 
mercado.  Destacou que as Organizações Sociais não precisam realizar concurso público para 
selecionar empregados para atuar nos serviços objeto do contrato de gestão, mas, durante o tempo 
em que mantiverem o contrato de gestão, deverão realizar processos seletivos com observância aos 
princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e moralidade.  Sobre os Conselhos de Saúde, 
explicou que eles devem participar das decisões relativas à terceirização dos serviços de saúde e da 
fiscalização da prestação de contas das Organizações Sociais, a teor do disposto no art. 1º, §2º, da Lei 
federal n. 8.142/90. 11. “Os contratos de gestão devem prever metas, com seus respectivos prazos de 
execução, bem como indicadores de qualidade e produtividade, em consonância com o art. 7º, inciso 
I, da Lei federal n. 9.637/98. Os indicadores previstos nos contratos de gestão devem possuir os 
atributos necessários para garantir a efetividade da avaliação dos resultados alcançados, abrangendo 
as dimensões necessárias à visão ampla acerca do desempenho da organização social”, 
complementou.  Sobre a comissão, a quem cabe avaliar os resultados atingidos no contrato de gestão, 
referida no art. 8º, §2º, da Lei federal n. 9.637/98, ela deve ser formada por especialistas da área 
correspondente. “Devem ser realizados estudos que indiquem qual sistema de remuneração dos 
serviços prestados é mais adequado para o caso específico do objeto do ajuste a ser celebrado, levando 
em consideração que a escolha da forma de pagamento por tempo, por procedimentos, por caso, por 
capitação ou a combinação de diferentes métodos de remuneração possui impacto direto no volume 
e na qualidade dos serviços prestados à população”. Explicou ainda que os processos de pagamento 
das entidades contratadas devem estar suportados por documentos que comprovem que os serviços 
foram efetivamente prestados – demonstrando o controle da frequência dos profissionais, os 
procedimentos realizados, os pacientes atendidos – e que garantam que os impostos, taxas e encargos 
trabalhistas aplicáveis ao caso foram devidamente recolhidos. As Organizações Sociais devem ser 
contratadas para gerir a implementação dos programas de saúde, e não apenas a contratação de 
pessoal, razão pela qual não podem celebrar parceria com o Poder Público tendo como objeto apenas 
a intermediação de mão de obra, sob pena de caracterizar desvirtuamento da natureza do ajuste e da 
atuação dessas entidades. Deve ser afastada qualquer interpretação que restrinja o controle, por parte 
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, da aplicação de verbas públicas. Nos casos em que a 
execução de ações e serviços afetos à saúde for contratada, de forma complementar, junto a 
Organizações Sociais e outras entidades que firmaram contrato de gestão com o poder público, a 
partir do exercício de 2022 a despesa orçamentária referente ao valor integral das transferências de 
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recursos deve ser classificada segundo a sua natureza na rubrica 3.3.50.85, sem necessidade de 
especificação do objeto do gasto. Contudo, a referida classificação orçamentária deve ser observada 
já no exercício de 2021 quando da elaboração do projeto de lei orçamentária do exercício de 2022; 
Dos recursos repassados, a partir do exercício de 2022, o montante utilizado no custeio das despesas 
com pessoal relacionada à atividade-fim deverá ser controlado por meio de contas de controle (a 
débito de conta da classe 7 denominada “Controles da Despesa com Pessoal para fins da LRF” e a 
crédito de conta da classe 8, denominada “Despesas com Pessoal nas Entidades com Contrato de 
Gestão”) após a prestação de contas ao ente estatal, a qual deverá ocorrer mensalmente. Por fim, 
extrai-se da ementa do voto do Relator: "CONSULTA. ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 
CONTRATAÇÃO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. GERENCIAMENTO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO UNIDADES 
HOSPITALARES E PRONTO ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 
PREENCHIDOS OS REQUISITOS. VEDADA A CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), CONSIDERANDO A DISCIPLINA DA LEI N. 
11.350/2006". @CON-17/00668860. Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 85, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2012&op=doc 
 
 

1.1.30 Representação. Edital de Licitação. Pregão Eletrônico. Exigência de Atestado de Capacidade 
Técnica. Irregularidade. Ausência de Dano. Determinações. O TCE-RO julgou procedente 
representação proposta por empresa privada, noticiando irregularidades em edital de pregão 
eletrônico, deflagrado pelo Município de Porto Velho, visando à contratação de empresa especializada 
em serviços de vigilância e segurança patrimonial armada e desarmada, diurno e noturno, para suprir 
às unidades de saúde e administrativas da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. O edital 
regulamentador do certame exigia atestados de capacidade técnica capazes de comprovar que o 
licitante gerenciava serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, por período mínimo 
de 3 (três) anos, o que, em tese, poderia restringir a competitividade do certame, em afronta ao artigo 
30, inciso II e § 5º, da Lei Federal n. 8.666/93. Diante do contexto em questão, ainda que configurada 
irregularidade, o Tribunal decidiu afastar eventual pronúncia de nulidade do edital de licitação, por 
ausência de qualquer prejuízo aos licitantes e ao procedimento licitatório em geral, além do que, 
entendimento contrário acarretaria maior prejuízo para a Administração Pública, em face da 
importância e da peculiaridade do objeto pretendido. Por fim, o TCE-RO determinou que, nos 
próximos editais da mesma natureza, não incorressem na mesma irregularidade sob pena de aplicação 
de multa coercitiva, sem prejuízo de outras cominações legais. Processo nº 00810/2020-TCE/RO, 
Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 22, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b 
 
 

1.1.31 Licitação. Homologação. Responsabilidade. O ato de homologação, previsto no art. 43, inciso 
VI, da Lei Federal nº 8.666/93, corresponde a uma das etapas obrigatórias do certame licitatório e 
consiste em ato administrativo que, formalmente, reconhece a legalidade do procedimento, 
confirmando a validade do que foi praticado em seu curso. Em sendo identificadas falhas graves, 
sistêmicas e reiteradas, não há dúvidas quanto à responsabilização da autoridade que promoveu a 
homologação do certame e a adjudicação do objeto. Processo nº 805.227-2/15, Boletim de 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=1700668860
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2012&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://acesso.tce.ro.gov.br/tramita/pages/processo/processoViewConfirm.jsf
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b
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Jurisprudência do TCERJ nº 6, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 
 

1.1.32 Edital de Licitação. Concorrência. Transporte. Coletivo de passageiros. Concessão de serviço 
público. Permissão de uso. Opção do gestor. No que tange ao 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 de forma indireta, com 
a prestação realizada por intermédio das entidades vinculadas à sua estrutura, ou então 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. Processo nº 238.584-
3/18, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 6, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 
 

1.1.33 Dispensa de Licitação. Princípio da Legalidade. Requisito. Estimativas. A ausência de 
comprovação da realização da estimativa dos quantitativos dos produtos em função do consumo e 
utilização prováveis, indicando a necessidade da Administração, em afronta ao art. 15, § 7º, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93, induz a Declaração de Ilegalidade do Ato de Dispensa de Licitação, bem como 
dos instrumentos dele decorrentes. Processo nº 208.048-1/7, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 
6, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 
 

1.1.34 Dispensa de Licitação. Princípio da Legalidade. Contrato Emergencial. É ilegal o Ato de 
Dispensa de Licitação, e o contrato dele decorrente, se celebrado para atender emergência decorrente 
de não ter sido providenciado, em tempo hábil, procedimento licitatório para continuação dos serviços 
já contratados por Ato de Dispensa de Licitação anterior. Processo nº 222.646-9/16, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 6, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 
 

1.1.35 Ata de Registro de Preço. Prestação de Serviço. Vantajosidade. Em casos de contratações que 
têm origem em atas de registro de preços, o gestor deve ter especial atenção ao cumprimento dos 
requisitos estabelecidos na legislação de regência, inclusive atentando para o cuidadoso planejamento 
da contratação, considerando as necessidades e especificidades do órgão contratante, com vistas à 
demonstração da vantajosidade de se utilizar a ata de registro de preços em detrimento da realização 
de procedimento licitatório específico. Processo nº 113.027-1/12, Boletim de Jurisprudência do 
TCERJ nº 6, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-
jurisprudencia 
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1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito à registro. Registro tácito. STF. Repercussão geral. Prazo. Decadência. 
Interrupção. Suspensão. O prazo de cinco anos estabelecido pelo STF para a apreciação definitiva 
de atos sujeitos a registro, contado da data de entrada do ato no TCU (RE 636.553 – Tema 445 da 
Repercussão Geral), possui natureza decadencial, não se sujeitando a marcos suspensivos ou 
interruptivos. Acórdão nº 8660/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.2 Pessoal. Quintos. Requisito. Irredutibilidade. Senado Federal. Nomeação de pessoal. 
Formalização. A parcela referente ao pagamento da incorporação de quintos a servidor do Senado 
Federal sem designação formal para o exercício de função, em desconformidade com os artigos 62 e 
62-A da Lei 8.112/1990, 3º da Lei 8.911/1994 e 15 da Lei 9.527/1997, deve ser transformada em 
parcela compensatória, em nome da garantia constitucional de irredutibilidade remuneratória, somente 
passível de atualização pelos índices gerais de reajuste aplicáveis às remunerações dos servidores 
públicos, a ser absorvida por ocasião da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza. 
Acórdão nº 8689/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.3 Pessoal. Pensão civil. Dependência econômica. Ponderação. Salário-mínimo. Referência. A 
percepção de renda equivalente ou superior ao salário mínimo não é, por si só, critério para caracterizar 
subsistência condigna e, em consequência, inexistência de dependência econômica do beneficiário em 
relação ao instituidor da pensão, devendo-se ponderar as peculiaridades de cada caso concreto, 
especialmente quando o beneficiário for portador de doença crônica incapacitante. Acórdão nº 
8314/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.4 Tomada de Contas Extraordinária. Câmara Municipal. Remuneração de servidores fixada 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 irregularidade apontada na presente tomada 
de contas extraordinária diz respeito ao pagamento de remuneração a servidores de Câmara Municipal 
sem fixação em lei. Consoante relatado na inicial, o pagamento de gratificação de função a servidores 
efetivos designados para funções de direção, chefia e assessoramento, a remuneração de ocupantes de 
cargos em comissão e o vencimento dos cargos efetivos por grupo e referências foram instituídos pela 
Resolução nº 3/2019, alterada pelas Resoluções nº 4/2019 e nº 1/2020. No que diz respeito 
especialmente à gratificação de função, a CAGE ressaltou que, antes do envio de demanda à entidade 
por este Tribunal, sequer havia especificação do valor ou de critérios objetivamente definidos de 
fórmula de cálculo e que, após questionada via Canal de Comunicação, a Câmara estabeleceu critérios 
mediante a edição de nova resolução (nº 4/2019), ou seja, manteve a fixação/alteração da remuneração 
sem lei. Aduziu que, embora a Resolução nº 1/2020 tenha buscado expressar “força de lei” à 

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/l8911.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/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 37 de 96 

Resolução nº 3/2019, a Constituição Federal exige o tratamento desse tema por meio de lei, cuja 
edição impõe a atuação do Poder Executivo em termos de sanção ou veto, com aplicação prática da 
teoria dos pesos e contrapesos entre os Poderes da República. Salientou ter sido ponderado, em 
Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA, que, apesar de a situação constituir 
inconstitucionalidade, gerando a nulidade dos atos e a consequente necessidade de cessação dos 
pagamentos, não se poderia desconsiderar a natureza alimentar das verbas, assim como a presumível 
boa-fé dos servidores atingidos. Destacou que, à vista disso, foi recomendado no APA que o gestor 
avaliasse a possibilidade de adoção de providências para reconhecimento da inconstitucionalidade e 
para a fixação de todas as remunerações em lei, que defina objetivamente as circunstâncias/situações 
para os servidores fazerem jus e o valor ou a fórmula objetiva de cálculo, mas que, em resposta, o 
gestor insistiu na ausência de irregularidade na fixação de remuneração por resolução. Por tais motivos, 
a CAGE sugeriu a expedição de determinação à Câmara Municipal e ao seu responsável para: 
“Encaminhar, no prazo de 90 dias, projeto de lei para encampar, no texto de lei, as fixações de remuneratórias elencadas 
atualmente na precitada resolução, ou seja, as hipóteses de incidência da(s) vantagem(ens), vencimento dos cargos efetivos 
por grupo e referências, salários atinentes aos cargos em comissão, fixando os respectivos valores e/ou a sistemática de 
cálculo, de maneira que a lei defina as situações/circunstâncias para o servidor fazer jus a cada vantagem, a base de 
cálculo (respeitada a disposição do artigo 37, inciso XIV da CF/88), e o percentual correlato para cada uma das 
situações/circunstâncias, se esta for a opção de fixação de valor ou, a critério do gestor, publicar ato reconhecendo a 
manifesta inconstitucionalidade da previsão de gratificação em resolução, cessando os respectivos pagamentos.” Em sua 
defesa, a Câmara Municipal e o responsável argumentaram que a resolução é lei em sentido nominal, 
pois é uma dentre as espécies de normas legais existentes no ordenamento jurídico, conforme 
enumerado no art. 59 da Constituição Federal. Sustentaram, também, que é lei em sentido formal, nos 
termos do art. 48, combinado com os artigos 59 a 69 da Constituição Federal, e da regra legal específica 
prevista no parágrafo único do art. 56 da Lei Orgânica do Município, de modo que a sanção é realizada 
pelo Presidente da Câmara de Vereadores, não cabendo exigir sanção por parte do prefeito, sem que 
ocorra violação à não exigência explícita do art. 48 da CF, quando a espécie de lei dispuser sobre as 
matérias previstas em seus artigos 49, 51 e 52. Asseveraram, ainda, que a resolução é lei em sentido 
material, em consonância com os artigos 2º, 51, 52 e 63, inciso II, da Constituição da República, 
correspondendo a regras legais específicas de competência privativa do Chefe do Poder Legislativo, 
previstas no art. 33, inciso IV, e no art. 35, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, e a matéria de 
interesse interna corporis da Casa Legislativa, conforme deixa claro o seu art. 56. Noticiaram a impetração 
de Mandado de Segurança, autuado sob nº 0067270-25.2020.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de 
Justiça do Paraná, “para o fim de restabelecer o respeito, observância e aplicação das regras jurídicas 
Legais e Constitucionais, expurgando os atos ilícitos praticados pelo TCE-TRIBUNAL DE CONTAS 
do ESTADO”. Requereram, por fim, seja reconhecida a nulidade dos atos praticados por esta Corte 
de Contas, por si reputados ilícitos, “tanto quanto, as consequentes: invasões de competências 
privativas, desrespeito a separação, harmonia e independência entre os poderes (art. 2º, da CF/1988), 
abusos de poder, desvios de finalidade e constrangimentos ilegais causados”, determinando-se o 
arquivamento deste processo. A Coordenadoria de Gestão Municipal – CGM 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 CF restringem-se às matérias dos seus artigos 68, §§ 2º e 3º, e 155, § 2º, incisos IV e V, 
alíneas “a” e “b”, nas quais há interferência, prévia ou posterior, do Executivo. Explanou que a Carta 
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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 como as Resoluções n° 003/2019, 004/2019 e 001/2020 da 
Câmara Municipal – que não observam o devido processo legislativo a que estão submetidas leis em 
sentido estrito, não são leis em sentido estrito”. Nesse norte, destacou 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. Asseverou que, em 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 a CGM, destarte, pela procedência da tomada, reiterando a 
determinação sugerida pela CAGE, no que foi acompanhada pelo órgão ministerial. Corroboro a 
instrução processual. De início, reputo pertinente assinalar que, em consulta ao Projudi no site do 
Tribunal de Justiça do Paraná, é possível verificar que, no mandado de segurança impetrado pelos 
interessados, o pedido liminar para trancamento deste feito foi indeferido e, no mérito, a segurança 
restou denegada24, inexistindo, destarte, motivos que impeçam o julgamento desta tomada. 
Adentrando a questão de fundo, é mister relembrar que a Constituição Federal, em sua redação 
original, possibilitava ao Poder Legislativo disciplinar a remuneração de seus servidores por meio de 
resolução, a teor do que previam os seguintes dispositivos: “Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados: (...) IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias; (...) Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) XIII - dispor sobre 
sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços 
e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”. 
Entretanto, com a Emenda Constitucional nº 19/1998, a matéria passou a depender da edição de lei, 
conforme se extrai da nova redação conferida aos artigos 37, inciso X, art. 51, inciso IV, e 52, inciso 
XIII: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (...) Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos 
Deputados: (...) IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (...) Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
(...) XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;” (grifos nossos). Consoante os ensinamentos de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, a exigência de lei para fixação ou alteração de remuneração é inspirada pelo “intento 
de impor procedimentos cautelosos para a irrupção de despesas com pessoal e para garantia do princípio da impessoalidade 
da Administração”. Convém destacar que, pelo princípio da simetria, dito regramento constitucional, 
estabelecido à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, é de observância obrigatória pelo Poder 
Legislativo dos demais entes da federação. Nesse sentido, vale conferir a exegese da Suprema Corte, 
registrada pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6196: 
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“Ressalta-se que a jurisprudência desta CORTE reconhece aos chefes de Poderes Executivo (art. 61, § 1º, II, „a‟, da 

CF), Legislativo (art. 51, IV, c/c art. 52, XIII, da CF) e Judiciário (art. 96, II, „b‟, da CF), bem como aos órgãos 
dotados de autonomia administrativa e financeira – como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
conforme os arts. 127, § 2º, e 134, § 2º, da CF –, a exclusividade de iniciativa para a deflagração de processo legislativo 
que tenha por objeto a remuneração de seus servidores. Em atenção ao princípio da simetria (art. 25 da CF), essa 
divisão de competência, por constituir ajuste sensível ao equilíbrio entre os poderes da República, é norma extensível de 
observância obrigatória para os demais entes federativos (ADI 4.203, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 
2/2/2015).” Assim, no caso em tela, competiria à Câmara Municipal a iniciativa da lei, formal e 
específica, para fixação da remuneração de seus servidores, seguindo-se o rito estabelecido nos artigos 
61 e seguintes da Constituição Federal. Diversamente do que alega a defesa, embora esteja prevista 
dentre os instrumentos normativos submetidos a processo legislativo (art. 59 da CF), a resolução não 
pode ser interpretada como lei formal. Com efeito, a resolução – e também o decreto legislativo – tem 
cabimento apenas em matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, para as quais a Carta 
Magna atribuiu a decisão única e exclusivamente ao Parlamento, dispensando a participação do chefe 
do Poder Executivo (art. 48, caput, da CF). Especialmente nesse aspecto é que se diferenciam os tipos 
normativos em comento, porquanto a Constituição impõe a atuação do chefe do Poder Executivo no 
processo legislativo estabelecido para a aprovação de lei. 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. Nessa toada, já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE O REAJUSTE DA 
REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI. (...) II. REMUNERAÇÃO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. A Emenda Constitucional 
19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da 
remuneração dos servidores públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa 
fica apenas com a iniciativa de lei. Precedentes: ADIMC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 
02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As resoluções da Câmara Distrital 
não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto 
constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, 
IV; e 52, XIII, da Constituição Federal. III. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE.” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: RESERVA DE LEI. CF, ART. 37, X; ART. 51, IV, ART. 52, XIII. 
ATO CONJUNTO Nº 01, DE 05.11.2004, DAS MESAS DO SENADO FEDERAL E DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. I. - Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a 
Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, 
nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. II. - 
Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto nº 01, de 05.11.2004, das Mesas do Senado Federal e 
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da Câmara dos Deputados. III. - Cautelar deferida.” Segue idêntico entendimento o Tribunal de Justiça 
do Paraná: “INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
RESOLUÇÃO Nº 48/2009 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VIA LEI 
FORMAL - VÍCIOS MATERIAIS ANTE A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
COMISSIONADOS - A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR NÃO INDUZ A PERDA 
DE OBJETO DO INCIDENTE - ART. 37, V E X, ART. 48, ART. 51, IV ART. 52, XIII, TODOS 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 27, V, X, ART. 53 E ART. 54, III, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - É JURIDICAMENTE VIÁVEL INSTITUIR AS 
ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RESOLUÇÃO, 
EXCETUADO O ASPECTO REMUNERATÓRIO EM RAZÃO DA EC Nº 19/98 - CARGOS 
DE ASSESSOR LEGISLATIVO E DE CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE E 
TRAMITAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS 
- EXERCÍCIO DE FUNÇÕES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS E 
SOBREPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CARGO EFETIVO - ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DE MODELO „LINHA-STAFF‟ - DESPROPORÇÃO NO NÚMERO 
DE CARGOS COMISSIONADOS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS - 
TEMÁTICA INTIMAMENTE RELACIONADA COM O OBJETO DA PRETENSÃO 
RECURSAL - EXCESSO MELHOR DIMENSIONADO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO - 
EXAME DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE NÃO SE ESGOTA NO 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - PROTAGONISMO DO ÓRGÃO 
FRACIONÁRIO NO ENFRENTAMENTO DE TEMAS QUE INDEPENDAM DO 
CONTROLE NORMATIVO-CONSTITUCIONAL E ESTEJAM INSERIDOS NO 
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DA PRETENSÃO RECURSAL - INCIDENTE 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 2) Embora a resolução consubstancie uma espécie de 
norma (inciso VII, do art. 59 da Constituição Federal), o advento da EC nº 19/98 proporcionou um 
significativo rearranjo no papel de referido instrumento normativo-constitucional. 3) A resolução 
pode disciplinar a estruturação organizacional do Poder Legislativo (criação de cargos e correlatas 
atribuições), eis que as ressalvas inseridas pela EC nº 19/98 no inciso IV do art. 51 e inciso XIII do 
art. 52, ambos da CF, se referem, tão somente, ao aspecto remuneratório dos cargos, não aos 
contornos organizacionais da estrutura jurídico-funcional da Câmara Municipal (Acórdão Nº 3595/17 
do TCE/PR). Overriding (superação parcial) da premissa de julgamento constante da ADI nº 
1552388-3, Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes. (...).” Deste precedente, transcrevo excerto 
extraído da fundamentação do voto da Relatora Desembargadora Regina Afonso Portes: “Excetuados 
os casos em que a resolução tenha sido editada antes da vigência da EC nº 19/98 as quais devem ser recepcionadas 
como leis (ADI 1.782, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 15/10/99), afigura-se 
inconstitucional a disciplina, por meio de resolução, da remuneração dos agentes públicos, inclusive daqueles vinculados 
ao Poder Legislativo.” No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Contas: “Consulta. Indagação a 
respeito da possibilidade de fixação de verba remuneratória a servidores da Câmara Municipal, mediante simples 
remissão à lei de iniciativa do Poder Executivo. Inviabilidade jurídica. Manifestações uniformes. Necessidade de lei 
específica, nos termos da Constituição Federal.” “i. A criação de cargos de provimento em comissão e funções de confiança 
demanda a edição de lei em sentido formal que deverá, necessariamente, observar os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e eficiência, prevendo a denominação, o quantitativo de vagas e a remuneração, podendo ser objeto de 
ato normativo regulamentar a definição das atribuições e eventuais requisitos de investidura, observada a competência de 
iniciativa em cada caso. ii. O Poder Legislativo, a depender da disciplina vigente sobre o respectivo processo legislativo, 
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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” 36 “Consulta. Conhecimento. Resposta. Câmara Municipal. 
Servidores. Reajuste através de lei específica observada a iniciativa privativa. Cargos assemelhados. Limite de 
remuneração do Poder Executivo. Observância ao início da vigência da lei para pagamento.” “Denúncia de 
irregularidades no âmbito do Poder Legislativo Municipal - Supostas alterações na legislação relativa ao quadro de 
pessoal da Câmara, em desconformidade com procedimento previsto e com a legislação pertinente - Revogação de concurso 
público já homologado, que visava prover cargos efetivos – Procedência quanto à existência de irregularidade formal na 
fixação da remuneração para os servidores do Legislativo por meio de Resolução, vez que necessária a edição de lei, e 
quanto à previsão de cargo de provimento em comissão de assessor jurídico, ante a desconformidade com o Prejulgado nº 
06 – Fixação de prazo para a adoção das medidas legais cabíveis para a correção dos pontos mencionados - Aplicação 
de multa administrativa ao então Presidente da Câmara Municipal em virtude do provimento irregular de cargo público 
– Procedência parcial.” Por tais motivos, diante da violação ao disposto nos artigos 37, inciso X, 51, inciso 
IV, e 52, inciso XIII, da Constituição Federal, entendo que as contas devem ser julgadas irregulares, 
sob a responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal no período de 01/01/2017 a 31/12/2020, 
a quem deve ser aplicada a multa administrativa prevista no art. 87, inciso IV, alínea “g”, da Lei 
Complementar Estadual nº 113/2005 . 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, entendo adequado propiciar prazo ao Poder Legislativo do 
Município 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 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. Em face do exposto, VOTO: 1) pela irregularidade do 
objeto da presente tomada de contas extraordinária, de responsabilidade do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal no período de 01/01/2017 a 31/12/2020; 2) pela aplicação ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal no período acima especificado da multa prevista no art. 87, inciso IV, alínea “g”, 
da Lei Complementar Estadual nº 113/2005; 3) pela expedição de determinação à Câmara Municipal, 
por seu representante legal, a fim de que, no prazo de 90 dias, apresente projeto de lei para fixação 
das remunerações de todos os seus servidores – neles incluídos 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, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

1.2.5 Representação. Acumulação irregular de cargos públicos. Medida cautelar. Indícios da 
existência de diversos servidores com três ou mais vínculos públicos. Afronta ao artigo 37 § 
37 e art. 40 § 6 da Constituição Federal. A acumulação remunerada de cargos, empregos e 
funções públicas configura ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei Federal nº 
8.429/92). Situação que representa hipótese de ilicitude prevista no artigo 1º XIII do Decreto 
Lei nº 201/67. Ilicitude que gera mensalmente um montante relevante de despesa ao 
Município. Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados. Deferimento da pretensão 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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de urgência. Monitoramento do cumprimento da decisão. A 1ª Câmara deferiu medida cautelar 
requerida pela Diretoria de Despesa com Pessoal (DDP), em sede de Representação formulada em 
face de Prefeitura Municipal, tendo em vista a identificação, a partir das folhas de pagamento enviadas 
ao Sistema de Auditoria Informatizada - SIAI-DP, de uma possível acumulação irregular de cargos 
públicos. Constatou-se fortes indícios da existência de diversos servidores com três ou mais vínculos 
públicos, em afronta ao art. 37, §10 e art. 40, § 6º, da Constituição Federal. A Eminente Relatora 
assinalou que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas (art. 37, XVI) da 
administração direta, autarquias e fundações, além das empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (art. 37, 
XVII) configuraria ato de improbidade administrativa, pois que apesar de não estar expressamente 
prevista na lei de improbidade administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), afrontaria os preceitos 
estabelecidos em seu art. 11. Além disso, representaria hipótese de ilicitude prevista no art. 1º, XIII, 
do Decreto Lei nº 201/67, de modo que entendeu presente o fumus boni iuris necessário ao 
deferimento do pleito cautelar. Já o Periculum in mora restou configurado tendo em vista que a 
referida ilicitude geraria mensalmente um montante relevante de despesa ao Município, gerando 
efeitos imediatos e consecutivos que comprometeriam imensamente a saúde financeira do ente 
público. Nesse sentido, o Colegiado, à unanimidade, jugou pelo deferimento da medida cautelar a fim 
de que o responsável promovesse a apuração dos fatos e a verificação da legalidade dos vínculos 
funcionais apresentados, mediante a instauração de processo administrativo com esteio no regime 
jurídico próprio e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fixando prazo de 180 
(cento e oitenta) dias para conclusão dos processos e comprovação, perante a Corte de Contas, das 
medidas saneadoras adotadas, sob pena da incidência de multa diária e pessoal à gestora responsável, 
então fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso, com fundamento no art. 110 
da LCE nº 464/12. Ainda foi determinado o monitoramento do cumprimento da decisão, com esteio 
nos arts. 82, inciso V, da Lei Complementar nº 464/12 e 288 do Regimento Interno do TCE/RN. 
Processo nº 005234/2010 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

1.2.6 Representação. Retenção indevida por parte da Prefeitura de valores advindos de descontos 
em folha de pagamento dos servidores municipais, referentes a parcelas de empréstimos 
consignados. Concessão de medidas cautelares ex officio consistentes na suspensão de 
pagamentos pendentes e de indisponibilidade de bens. Possibilidade de se conceder medida 
cautelar em conjunto com a decisão de mérito processual. Ausência de citação que não 
implica na determinação de novo ato citatório, ante o comparecimento espontâneo do 
responsável. Inocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário. 
Inaplicabilidade no caso concreto do art. 116 da Lei Orgânica do TCE. Inobservância do art. 
29 § 1º c/c art. 32, § 1º, i da LRF, quando da celebração dos instrumentos particulares de 
assumpção de obrigações e outras avenças. Ausência de registro do conhecimento da dívida 
assumida no balanço patrimonial, em afronta aos arts. 85 e 105, IV, § 4º da Lei nº 4.320/1964. 
Danos ao erário em razão do pagamento de parcelas ajustadas nos instrumentos de confissão 
de dívida, sem a comprovação do vínculo entre os beneficiários dos empréstimos e o ente 
municipal ou mesmo a demonstração do efetivo desconto em folha de pagamento. Dano 
decorrente de pagamentos em duplicidade. Presença de fumus boni iuris e periculum in 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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mora. Procedência da Representação. Desaprovação das contas. Emissão de parecer prévio 
desfavorável, nos termos da Resolução nº 31/2018-TCERN, exclusivamente para os fins do 
art. 1º, inciso i, alínea “g” da Lei Complementar nº 64/1990. Inabilitação, por 08 anos, para 
ocupar o cargo em comissão ou função de confiança.  A 1ª Câmara concedeu medida cautelar ex 
ofício em sede de Representação formulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), na qual relatou 
possível violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, consubstanciada na suposta retenção indevida por 
parte da Prefeitura de valores advindos de descontos em folha de pagamento dos servidores 
municipais, referentes a parcelas de empréstimos consignados concedidos pelo Banco Gerador S.A. 
Inicialmente, o Relator afirmou que a interpretação dada pelo STF no bojo do RE n.º 848.826 não 
teria modificado ou restringido a competência das Cortes de Contas para o julgamento de contas de 
quaisquer ordenadores de despesas, limitando a estabelecer que competiria às Casas Legislativas 
Municipais apenas deliberar quanto à elegibilidade ou inelegibilidade dos mencionados agentes 
públicos municipais que tiveram as contas de gestão rejeitadas pelos Tribunais de Contas, nas quais 
figurem como ordenador de despesas. Pontuou que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 031/2018-
TCE/RN, nos processos de contas de gestão em que o Prefeito figure como ordenador de despesa, o 
resultado da apreciação de mérito deverá culminar na emissão de acórdão de julgamento, para todos 
os efeitos legais, e na emissão de parecer prévio, que instrumentalizará o julgamento pela Câmara 
Municipal, exclusivamente para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar n.º 64, de 
18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 135, de 04 de junho de 2010. O 
Relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo gestor, vez que, embora não tenha 
sido responsável pela ausência do pagamento do empréstimo dos consignados, teria firmado 
Instrumento Particular de assumpção de obrigações e outras avenças, na condição de Prefeito 
Municipal, cuja regularidade estaria sendo apreciada. Foi reconhecida, de ofício, a legitimidade passiva 
da cessionária dos créditos oriundos dos empréstimos contraídos pelos Servidores do Município em 
referência, para responder sobre pagamentos efetuados em duplicidade, vez que o Instrumento 
Particular de assumpção de obrigações e outras avenças teria sido celebrado com tal instituição. 
Reconheceu, o Relator, que a ausência de citação da cessionária teria sido suprida por seu 
comparecimentos espontâneos, aplicando-se subsidiariamente o art. 239, § 1º, do CPC/2015, 
conforme autorizado pelo art. 166, III, da LC 464/12, e pelo art. 443, do Regimento Interno do 
Tribunal. Afastou-se a incidência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário, 
ante a ocorrência de diversos marcos interruptivos, não se aplicando, no caso concreto, o art. 116, da 
Lei Orgânica do Tribunal, por conflitar diretamente com a Constituição Federal e em face de 
precedente recente do STF sobre a prescritibilidade do dano ao erário, dotado de repercussão geral 
(RE n.º 636.886/AL). Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, o Relator reputou que seria 
desnecessário perquirir o elemento subjetivo dolo, para fins de enquadrar as condutas escrutinadas 
nos autos como ato doloso de improbidade administrativa, vez que em termos de mérito, 
propriamente, somente ao Poder Judiciário lhe seria dado fazê-lo, embora considere possível tal 
aferição, em sede incidental, na esfera dos Tribunais de Contas. No mérito, contatou-se que a ausência 
de registro da operação de crédito denominada “Instrumento Particular de Assumpção de Obrigações 
e Outras Avenças” no Balanço Patrimonial pertinente ao exercício financeiro de 2015, violaria o 
disposto no artigo 105, inciso IV, § 4º, da Lei Federal n.º 4.320/1964. Ademais, restou configurado 
dano ao erário em razão do pagamento de parcelas ajustadas nos instrumentos de confissão de dívida, 
sem a comprovação do vínculo entre os beneficiários dos empréstimos e o ente municipal, ou mesmo 
a demonstração do efetivo desconto em folha de pagamento dos servidores que contrataram os 
empréstimos. O dano restou configurado também ante a ocorrência de pagamentos realizado em 
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duplicidade, tendo em conta a inclusão de parcelas previstas e pagas também em outro instrumento 
de confissão de dívida celebrado pelo Ente. A vista disso, foi concedida, de ofício, medida cautelar, 
inaudita altera pars, de indisponibilidade de bens, com fundamento nos arts. 120, caput e § 2º, 121, V, 
da Lei Complementar Estadual n.º 464/2012, c/c com os arts. 345, caput e § 2º, 346, V, do Regimento 
Interno do Tribunal. Destacou-se que, no esteio da Teoria dos Poderes Implícitos, essa competência 
teria sido chancelada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes. Registrou-se, ainda, 
que a ordem cautelar do Tribunal poderia alcançar também particular, fosse pessoa natural ou jurídica, 
e seu patrimônio, vez que, como bem já teria assentado o STF, o particular que utiliza, arrecada, 
gerencia ou administra dinheiro público estaria sujeito à atividade fiscalizatória dos Tribunais de 
Contas (CF, art. 70, parágrafo único). Pontuou-se, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça estaria consolidada no sentido da desnecessidade de individualização dos bens sobre os 
quais se pretende fazer recair a indisponibilidade, considerando a diferença existente entre os institutos 
da “indisponibilidade” e do “sequestro de bens”, nos termos dos precedentes colacionados. Restou, 
ainda, consignado entendimento colhido da jurisprudência do STF no sentido de que seria possível, 
ainda que excepcionalmente, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por 
deliberação fundamentada do Tribunal de Contas, sempre que se fizerem necessárias à neutralização 
imediata de situações de lesividade ao interesse público ou à garantia da utilidade prática das decisões 
finais da Corte de Contas. Por fim, ressaltou, o Relator, a possibilidade de se conceder medida cautelar 
em conjunto com a decisão de mérito processual. No que tange ao fumus boni iuris, restou 
comprovada a ofensa de diversas normas constitucionais, legais e regulamentares que cuidam da 
gestão pública e da prestação de contas de atividade administrativa. Quanto ao periculum in mora, 
anotou-se que tal perigo seria presumido, haja vista a constatação da ocorrência de dano ao erário. No 
ponto, destacou-se que no caso da medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista nos arts. 
121, V, da LCE n° 464/2012 e 346, V, do Regimento Interno da Corte, não se vislumbraria uma típica 
tutela de urgência, “mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo 
da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do 
prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade”, consoante excerto de ementário do STJ 
colacionado. Nesse sentido, o Colegiado, à unanimidade, julgou, no mérito, pela procedência da 
representação, a fim de desaprovar as contas da Prefeitura Municipal em referência, com fundamento 
no art. 75, incisos II e IV, da Lei Complementar Estadual n.º 464/2012, além de aplicação de multa 
aos responsáveis na forma prevista no art. 107, incisos I e II, alínea b; pelo ressarcimento ao erário 
individual, e de forma solidária sobre o dano apurado, pelas irregularidades materiais verificadas nos 
pagamentos fiscalizados; aplicação de multa, de forma solidária. Além disso, foi imposta aos 
Responsáveis sanção de inabilitação, por 08 (oito) anos, para ocupar cargo em comissão ou função de 
confiança; além da concessão da medida cautelar para que o atual Prefeito Municipal se abstivesse de 
efetuar qualquer pagamento remanescente, relacionado aos empréstimos consignados tratados nos 
autos, sob pena de multa pessoal e diária de R$ 1.000,00 (mil reais); assim como a concessão da medida 
cautelar de indisponibilidade dos bens dos responsáveis, com fundamento nos arts. 120, caput e § 2º, 
121, V, da Lei Complementar Estadual n.º 464/2012, c/c com os arts. 345, caput e § 2º, 346, V, do 
Regimento Interno do Tribunal. Finalmente, foi determinada a emissão de parecer prévio, nos termos 
da Resolução n.º 031/2018-TCE/RN, pela inclusão dos nomes dos responsáveis 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. Processo nº 023195/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/21, 
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disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

1.2.7 Remuneração de Agentes Políticos. Desrespeito a normativos nacionais. Medida Geral de 
Cautela. Suspensão de Pagamentos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 
constatou que o quadro jurídico analisado desobedeceu às vedações impostas pela Súmula 32-TCE, e 
também pela Lei Complementar n.º 173.2020, quanto à elevação dos subsídios de agentes políticos. 
Neste prumo, destacou que a diretriz nacional trilhou parâmetros gerais que devem ser 
obrigatoriamente respeitados pelos demais entes federados, conforme inteligência contida no artigo 
24, §1º, da Carta da República. Para o Relator, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a LC 173.2020 
é norma geral sobre finanças públicas, perfeitamente adequada à circunscrição legislativa da União, e 
deve ser respeitada diante da predominância do interesse estabelecido na repartição de competências 
do Estado Federal brasileiro (ADIs 6447, 6450, 6525 e 64427). Assim, concluiu pela prudência e 
razoabilidade e determinou a proibição de pagamentos que tivessem por base a Lei Municipal nº 
537/2020, publicada em 03 de julho de 2020, do Município de São Bento do Norte\RN. Processo n.º 
3300.2020-TCE, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

1.2.8 Irregularidade na contratação de médico auditor por credenciamento. Em Representação 
encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) foram relatadas supostas 
irregularidades na gestão de pessoal do Poder Executivo do Município de Caldas Novas. Constatouse 
que o vice-prefeito do município ocupava o cargo eletivo além de possuir mais dois contratos de 
credenciamento no Município de Trindade, quais sejam: 1) para prestação de serviço médico 
plantonista, especialista em ortopedia; 2) para prestação de serviço médico auditor. O Revisor 
entendeu que, em relação ao item 1 não ficou caracterizada irregularidade, afinal não há nos autos 
comprovação de que o vice tenha assumido, ainda que temporariamente, as funções do titular, sendo 
assim não se aplicaria a Resolução Consulta nº 23/2009. Além disso, destacou que o fato de o vice-
prefeito de Caldas Novas firmar contrato de credenciamento médico no Município de Trindade não 
o torna servidor público, o que exclui a incidência do inciso II do art. 38 da Constituição da República. 
Entretanto quanto ao item 2, o Revisor entendeu que ficou caracterizada a irregularidade, posto que 
o cargo de auditor deveria ser exercido por servidores em cargos efetivos, uma vez que a natureza 
regulatória e fiscalizatória da atividade é típica de Estado, e, portanto, é indelegável a terceiros, 
devendo ser exercida por servidores efetivos, conforme Acórdão - Consulta nº 23/2019 do TCMGO. 
Quanto à cominação de multa para o Prefeito de Trindade e ao vice-prefeito de Caldas Novas, o 
Revisor, de acordo art. art. 28 da LINDB (Lei nº 13.655/18), entendeu que foram estabelecidos novos 
parâmetros a serem observados quando da atribuição de responsabilidade pessoal a agentes públicos 
nas esferas administrativa, controladora e judicial. Assim, a verificação de ocorrência de erro grosseiro 
ou de dolo em suas manifestações danosas é premissa indispensável à responsabilização pessoal de 
determinado agente público. Tendo em vista que o Acórdão - Consulta nº 23/2019 deste Tribunal de 
Contas, que impede a contratação de médico auditor por credenciamento, é posterior à contratação, 
seria impossível a penalização de um gestor por norma inexistente. O Revisor divergiu da Unidade 
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Técnica (SAP) e convergiu em parte com o Ministério Público para conhecer a Representação e no 
mérito julgá-la procedente, apenas em relação à prestação de serviço de médico auditor, por meio de 
credenciamento, função que deveria ser exercida por servidor efetivo. O voto foi aprovado por 
unanimidade. Acórdão nº 02778/21, Informativo do TCMGO nº 34, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
34.pdf 

 

1.2.9 Possibilidade de alteração do valor percebido por vereadores a título de subsídio durante a 
vigência da Lei Complementar nº 1736/20. Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Palmelo foi questionada a possibilidade de aumento, reajuste ou adequação de subsídio 
antes de 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a limitação de aumento das despesas com pessoal, 
prevista na Lei Complementar nº 173/2020, observando-se, contudo a existência de norma anterior 
que regulamenta e autoriza tais atos, conforme Lei Municipal nº 150/2012, de 15 de agosto de 2012, 
ainda em vigor. Em resposta, o Relator afirmou que é possível haver elevação do valor percebido por 
vereadores a título de subsídio durante a vigência da Lei Complementar nº 173/2020, até o limite 
estabelecido na norma fixatória anterior à pandemia e aplicável na presente legislatura (2021/2024), 
na ausência de nova fixação, vez que, além de se tratar de direito constitucionalmente assegurado, a 
situação se amolda à exceção prevista na parte final do inciso I do art. 8º,da mencionada Lei 
Complementar, vale dizer, direito resguardado por legislação anterior ao estado de calamidade. A 
proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acordão-Consulta nº 00003/2021, Informativo do 
TCMGO nº 34, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf 

 

1.2.10 Possibilidade de contratação de atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir vereador 
com deficiência. Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Itaberaí foi 
questionada a possibilidade de se contratar atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir 
vereador com deficiência e, em caso positivo, qual a forma jurídica adequada para a contratação. O 
Relator acompanhou a Unidade Técnica (SAP) e o Ministério Público de Contas (MPC) no sentido 
de que a contratação em questão seria por meio de cargo não efetivo, e, portanto, um caso de 
inviabilidade de realização de concurso público, posto que os cargos efetivos ou vitalícios referem-se 
apenas àqueles que vagarem por aposentadoria, morte, promoção, etc. (LC nº 173/2020), além disso, 
em razão da transitoriedade do mandato de vereador não seria razoável realizar concurso público para 
os cargos em questão. Foi respondido ao consulente que: (a) nos termos do artigo 8º da Lei nº 
13146/2015 o Poder Público tem o dever de garantir o pleno exercício da vereança para vereador com 
deficiência e, em decorrência desse dever, há a possibilidade legal de se contratar profissional (is) 
adequado (s) para auxiliar (em) o parlamentar na transposição das barreiras enfrentadas, desde que os 
motivos para escolha do profissional ou dos profissionais sejam legítimos e razoáveis e que os atos e 
decisões decorrentes sejam motivados em processo administrativo próprio. Portanto, seria possível a 
contratação de atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir vereador; (b) Esses profissionais 
devem ser contratados por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, uma vez que se 
trata de situação específica, individual e temporária, pois o mandato de vereador é de quatro anos. 
Alertou-se que devem ser seguidas as orientações da Resolução Normativa nº 7/2005-TCM/GO; (c) 
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é necessária a edição de lei municipal especial e específica para autorizar e regulamentar este tipo de 
contratação temporária, que deve prever a flexibilização da forma de seleção, em razão da pessoalidade 
e da confiança exigidas para os auxiliares do vereador, dispensando-se a realização de processo seletivo 
público, cujo quantitativo de pessoal deve ser definido conforme a conveniência e a oportunidade da 
administração pública. Devem ser descritas, na lei, as atribuições, vedada a estipulação de 
contraprestações desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço a ser desempenhado. A remuneração 
deve ser fixada de forma compatível com os salários dos servidores do Poder Legislativo Municipal, 
e não podem ultrapassar o valor dos subsídios dos agentes políticos, em respeito ao disposto no § 1º 
do art. 39 da Constituição Federal. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade Acórdão 
Consulta nº 00005/21, Informativo do TCMGO nº 34, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
34.pdf 

 

1.2.11 Ato fixatório de subsídio de vereador e Presidente da Câmara Municipal expedido pela 
legislatura anterior – considerado legal para efeitos de gastos, com as devidas revisões. O 
TCMGO respondeu Consulta formulada pela Presidente da Câmara Municipal de Serranópolis, que 
questionou sobre a possibilidade de o TCMGO considerar legal o ato fixatório expedido para 
legislatura anterior, para efeitos de gastos efetuados a título de subsídio dos vereadores e Presidente 
da Câmara Municipal, com as devidas revisões. A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e o Ministério 
Público de Contas (MPC) consideraram ausente justa causa para responder à Consulta analisada, 
perante a existência de Instrução Normativa que sana a dúvida apontada. Contudo, a SAP, em atenção 
ao princípio da cooperação/colaboração, previsto no Código de Processo Civil, respondeu à 
indagação, ainda que de forma subsidiária, caso fosse dado prosseguimento ao feito. O Relator, a 
despeito de a Instrução Normativa nº 04/12, considerou válido o ato de responder, de forma 
subsidiária, porque desse modo atinge-se a finalidade de informar aos jurisdicionados, nos termos do 
art. 277 do CPC-2015. Em resposta, afirmou que, por força do princípio da continuidade das leis, 
estampado no artigo 2º do Decreto-Lei nº 4657/1942 (LINDB) “não há obrigatoriedade na 
estipulação, a cada legislatura, de novos subsídios para os membros do Poder Legislativo Municipal.” 
Portanto, é válida e plenamente aplicável a lei fixatória elaborada no exercício anterior, com seus 
devidos ajustes anuais, realizados com base no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, 
devidamente registrados e anotados, com base no art. 3º da Instrução Normativa nº 04/12 (TCMGO). 
Alertou-se aos Responsáveis que devem ser observados os regramentos contidos no Acórdão 
Consulta nº 07/2011, que determina que eventual revisão geral anual a ser concedida no primeiro ano 
do mandato eletivo deverá ser proporcional em relação à data-base. A proposta de voto foi aprovada 
por unanimidade. Acordão Consulta nº 00006/2021, Informativo do TCMGO nº 34, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
34.pdf 

 

1.2.12 Proibição de aplicabilidade de lei municipal que eleva os valores dos subsídios de agentes 
públicos, publicada dentro do interregno proibitivo estabelecido no caput do artigo 8º da LC 
173/2020. O TCMGO respondeu Consulta formulada pelo Prefeito de Uruana, que questionou: (a) 
se as proibições insertas no inciso VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 alcançam a 
aplicabilidade de lei municipal que determinou a elevação dos valores dos subsídios de agentes 
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políticos, promulgada anteriormente à edição da citada Lei Federal; e (b) se seria possível o pagamento 
dos subsídios aos Secretários Municipais desde a publicação da lei que os majorou; caso seja passível 
de aplicação durante a pandemia, afinal estes não se sujeitariam ao princípio da anterioridade. Em 
relação ao item (a), o Relator respondeu que a lei municipal que fixa o subsídio dos Secretários 
Municipais, do Controlador Interno do Município e do Chefe do Controle Interno da Câmara 
Municipal de Uruana foi publicada 30/6/2020, data posterior à entrada em vigor da Lei 
Complementar nº 173 (28/5/2020, considerando o art. 1º do Decreto-Lei nº 4657/42). A lei municipal 
que eleva os valores dos subsídios de agentes públicos, que tenha sido publicada dentro do interregno 
proibitivo estabelecido no caput do artigo 8º da LC nº 173 (entre 28/05/2020 a 31/12/2021) não 
deve ser aplicada. No que tange ao item (b), tendo em vista que a lei que fixa o subsídio dos Secretários 
Municipais é posterior à referida lei complementar federal, esta somente poderá produzir efeitos 
financeiros a partir de 1º/1/2022, e que não poderá haver nenhum pagamento retroativo, conforme 
dispõe o § 3º do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20, respeitando-se a jurisprudência pátria do 
STF e em virtude do caput do art. 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o 
respeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade. A proposta de voto foi aprovada por 
unanimidade. Acordão-Consulta nº 00007/2021, Informativo do TCMGO nº 34, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
34.pdf 

 

1.2.13 Consulta. Criação de empregos públicos por meio de lei. Possibilidade. Empresa Pública 
dependente do Erário. Empresa Pública não dependente do Erário. Consulta formulada pelo 
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - 
CODHAB/DF. O Tribunal, por unanimidade, entendeu que: (a) o legislador distrital deixou bem 
claro na lei que autoriza a criação da CODHAB/DF (Lei nº 4020/2007) que o quadro de pessoal será 
definido na forma da lei e que a criação dos cargos será definida em Estatuto e Regimento Interno, 
que será aprovada pelo respectivo Conselho de Administração; (b) inexiste, pela Constituição Federal 
e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a obrigatoriedade de os empregos públicos nas sociedades de 
economia mista e nas empresas públicas distritais serem criados por lei; (c) lei distrital pode exigir que 
os empregos públicos de empresas estatais distritais sejam criados por lei (notadamente naquelas que 
dependam de recursos orçamentários do Distrito Federal e/ou que prestem serviços públicos); mas a 
norma deve ser interpretada de modo a não alcançar as empresas não dependentes do tesouro distrital; 
(d) faz-se necessário, na criação de empregos públicos, que os legisladores e/ou gestores públicos 
considerem, com responsabilidade e prudência, a higidez das finanças públicas com a devida 
adequação orçamentária e financeira; (e) o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 4844, julgará a 
possibilidade de a Constituição Estadual ampliar os limites do contido no art. 61, § 1º, II, a, da 
Constituição Federal a sociedades empresariais estatais, o que poderá corroborar ou não as conclusões 
contidas nos itens II e III. Decisão nº 4366/20, Boletim de Jurisprudência do TCDF nº 3, disponível 
em: https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021Pessoal-
Junho.pdf 

 

1.2.14 Pessoal. Conselho de fiscalização profissional. Passagens. Economicidade. Viagem a serviço. 
A aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais pelos conselhos de fiscalização profissional 
deve ser feita exclusivamente em classe econômica para os representantes oficialmente designados em 
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organismos internacionais e empregados ocupantes de cargos em comissão de coordenadores e 
equivalentes, bem como para os demais empregados e convidados, em consonância com os 
parâmetros estabelecidos no art. 27-A do Decreto 71.733/1973 e no Acórdão 1.925/2019-Plenário, 
com a finalidade de dar cumprimento aos princípios da eficiência e da economicidade. Acórdão nº 
1633/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.15 O teto remuneratório a ser considerado para os consórcios públicos deve ser o subsídio mais 
elevado dentre aqueles vigentes para os Chefes do Poder Executivo dos entes federativos 
participantes.  Trata-se de consulta eletrônica formulada por presidente de Consórcio Intermunicipal 
de Saúde, por meio da qual indagou: Qual o teto remuneratório deve ser considerado pelos consórcios públicos, no 
momento do envio dos dados da folha de pagamento ao CAPMG. Uma vez admitida a consulta, por 
unanimidade, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, no mérito, destacou, de início, que o “teto 
remuneratório” não se restringe à remessa dos dados pertinentes à folha de pagamento dos dirigentes 
e servidores do consórcio por meio do Sistema Eletrônico CAPMG, de modo a atender o comando 
do art. 1º da IN 04/2015, deste Tribunal de Contas. Destacou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal 
(STF), ao apreciar o Recurso Extraordinário 612975, assentou, no Tema de Repercussão Geral 377, o 
entendimento de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, 
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. A relatoria frisou, 
ademais, que a referida tese também foi aplicada àqueles servidores já ocupantes de dois cargos 
públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, consoante Tema de Repercussão 
Geral 384, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 602043. Nessa contextura, o relator 
salientou que este Tribunal de Contas, em resposta à Consulta 1031765, posicionou-se favoravelmente 
à aplicação o teto isolado para a remuneração dos cargos licitamente cumuláveis e nas demais situações 
excepcionadas na Constituição, ainda que, globalmente, seja ultrapassado o limite remuneratório. Na 
sequência, registrou que, partindo do pressuposto que os consórcios públicos integram a 
administração indireta dos entes instituidores, a norma constitucional referente ao teto remuneratório 
se aplica, por conseguinte, a tais entidades. Lado outro, em se tratando de consórcios públicos de 
direito privado, torna-se necessário observar a origem dos recursos destinados à sua manutenção, 
tendo em vista que, consoante o parágrafo 9º do art. 37 da CR/88, o teto remuneratório se aplica às 
empresas públicas, às sociedades de economia mista e suas subsidiárias (pessoas jurídicas de direito 
privado que compõem a administração indireta) que receberem recursos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. São 
as chamadas “empresas estatais dependentes”, nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei Complementar 
n. 101/2000. Desse modo, infere-se que as empresas estatais não dependentes não estão submetidas 
ao teto remuneratório fixado no texto constitucional, consoante entendimento do Plenário Tribunal 
de Contas da União, firmado no Acórdão 937/2019. Sendo assim, por analogia, o relator asseverou 
que os consórcios públicos que auferem receita própria e que, porventura, não sejam mantidos pelos 
entes instituidores, também não seriam alcançados pela regra do art. 37, XI, da CR/88, a qual se aplica 
aos consórcios públicos dependentes, assim classificados pelo fato de suas despesas de pessoal ou de 
custeio em geral serem mantidas com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios consorciados. O relator, por fim, destacou que o art. 2º, § 5º do projeto de lei 6726/2016, 
recentemente aprovado na Câmara dos Deputados para regulamentar o limite remuneratório previsto 
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no inciso XI e nos §§9º e 11 do art. 37 da CR/88, prevê a aplicação do teto mais elevado dentre os 
dos entes partícipes. Com espeque nesses fundamentos, o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, 
o voto do conselheiro relator Wanderley Ávila, restando fixado prejulgamento de tese, com caráter 
normativo, no sentido de que “o teto remuneratório a ser considerado para os consórcios públicos deve ser o subsídio 
mais elevado dentre aqueles vigentes para os Chefes do Poder Executivo dos entes federativos participantes”. 
Processo 1077083, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.16 Não há incompatibilidades entre os comandos da Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei nº 
13.935/2019. Trata-se de consulta formulada por chefe do Executivo Municipal, nos seguintes termos: 
“A Lei Federal 13.935/2019 exige a criação de cargos de psicólogos e serviço social na área da educação básica. 
Contudo, a Lei 173/20 veda a criação na mesma área até dezembro de 2021. Nessa situação, os entes obedecem a 
qual norma”. Conhecida, por unanimidade, a consulta, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
registrou, inicialmente, que a Lei Complementar 173/2020, em seu art. 8º, elenca uma série de 
vedações, vigentes até 31/12/21, para a realização de atos que impliquem aumento da despesa dos 
entes federados. Sendo assim, a regra expressa é a da proibição de criação de cargos, empregos e 
funções públicas que impliquem aumento de despesa pelas unidades federativas atingidas pela 
calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, como forma de colaborar para o equilíbrio 
das contas públicas em um cenário de excepcionalidade, que tem demandado pesados investimentos 
estatais. Nessa senda, o relator, com fulcro no entendimento fixado nos autos da Consulta 1092370, 
destacou que a “Lei n. 173/2020 veda promulgação e publicação de legislação que crie cargo, emprego ou função no 
setor público, bem como altere estrutura de carreira com aumento de despesa, proibindo expressamente tais medidas 
durante o período especificado, ainda que o processo legislativo tenha se iniciado antes de 28/05/2020”. Ponderou, 
todavia, que a leitura das disposições legais há de ser feita sob a ótica dos seus objetivos e da 
consecução do interesse público, impondo à Administração Pública a obediência à responsabilidade 
fiscal, sem se descurar do desafiador atendimento às demandas sociais prioritárias e da preservação da 
continuidade da prestação dos serviços eminentemente públicos, harmonizando-os com todo o 
regime jurídico do direito público, incluídos os princípios constitucionais do caput do art. 37, conforme 
fundamentação constante do parecer emitido em resposta à Consulta 1092248. Na sequência, a 
relatoria salientou que a Lei 13.935/2019 determina a disponibilização dos serviços de psicologia e de 
serviço social nas redes públicas de educação básica, por meio de equipes multiprofissionais, para 
desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 
considerando as relações sociais e institucionais, sem exigir a criação de cargos públicos de psicólogos 
e assistentes sociais, mas. Não há, por consequência, um conflito entre as normas estabelecidas na Lei 
Complementar 173/2020 e na Lei 13.935/2019, que deva ser resolvido pelos métodos de 
hermenêutica jurídica, mas uma questão que se cinge à esfera administrativa, portanto, e não à Teoria 
Geral do Direito. Sendo assim, antes da criação de cargos, que está vedada como regra no momento 
atual, o gestor deve considerar as possibilidades que estejam alinhadas com os princípios 
administrativos, a legislação local, a conjuntura de calamidade pública e as circunstâncias fáticas, como 
o remanejamento de profissionais que já prestem serviços ao município, a reestruturação da carreira 
sem implicar aumento de despesas, a reposição decorrente de vacância de cargos, a contratação 
temporária prevista no inciso IX do art. 37 da CR/88, se for o caso, dentre outras alternativas 
eventualmente disponíveis. Com base nesses fundamentos, o relator, em sede de conclusão, respondeu 
ao questionamento formulado pelo consulente, nos seguintes termos: 1. Entre maio de 2020 e 
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31/12/21, a regra é a proibição de criação de cargos, empregos e funções públicas que impliquem 
aumento de despesapelos entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia 
da Covid-19, nos termos do inciso II do art. 8º da Lei Complementar 173/2020; 2. Não há 
incompatibilidade a priori entre os comandos da Lei Complementar 173/2020 e da Lei 13.935/2019, 
cabendo ao gestor público avaliar as opções existentes no caso concreto para disponibilizar os serviços 
de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, dentro de uma política de 
austeridade imposta pelas condições de calamidade pública; 3. Antes da criação de cargos, que está 
vedada como regra no momento atual, o gestor deve considerar as possibilidades que estejam 
alinhadas com os princípios administrativos, a legislação local, a conjuntura de calamidade pública e 
as circunstâncias fáticas, como o remanejamento de profissionais que já prestem serviços ao 
município, a reestruturação da carreira sem implicar aumento de despesas, a reposição decorrente de 
vacância de cargos, a contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição da 
República, se for o caso, dentre outras alternativas eventualmente disponíveis. O voto do relator foi 
aprovado, por unanimidade. Processo 1098341, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.17 Na falta de regulamentação local acerca do tema, a Lei Federal 14.151/2021 deve ser aplicada 
às gestantes servidoras públicas, contratadas em caráter temporário ou que exerçam funções 
públicas remuneradas na Administração Pública. Versam os autos sobre consulta formulada por 
prefeito, por meio da qual apresentou questionamento nos seguintes termos: Aplicabilidade da Lei 
Federal N.º 14.151/2021, às servidoras públicas, às empregadas públicas, às contratadas em caráter temporário 
(Artigo 37, inciso IX, da CR/88) ou pessoas que exercem funções públicas remuneradas na Administração Admitida, 
por unanimidade, a consulta, o relator, conselheiro substituto Adonias Monteiro, no mérito, destacou 
que os servidores ocupantes de cargo público efetivo e os que detêm cargo exclusivamente em 
comissão, no que couber, submetem-se à lei própria promulgada pelo ente estatal a que se subordinam, 
no denominado regime estatutário. As demais relações, por sua vez, são delineadas de maneira diversa: 
os servidores públicos que não sejam estatutários são considerados celetistas; os empregados públicos 
do mesmo modo são estruturados sob o regime da legislação trabalhista; os contratados 
temporariamente participam de relação jurídica-administrativa especial; e, por fim, os designados 
unicamente para exercerem funções públicas em caráter transitório, excetuadas, portanto, as 
gratificadas e de confiança, tais como os agentes honoríficos, a exemplo dos jurados, que não ostentam 
qualquer vínculo empregatício ou estatutário. Para os vínculos regidos pelo direito do trabalho, 
porquanto aos Estados, Distrito Federal e Municípios não seja autorizado legislar a respeito de tais 
normas, a União exerce sua competência plena, nos termos do art. 22, I, da CR/1988, razão pela qual 
aqueles ficam condicionados à regulação proveniente desta. Diversamente, os demais casos analisados 
devem seguir a legislação própria de cada ente. Destarte, a relatoria concluiu que a Lei Federal 
14.151/2021, é aplicável às empregadas gestantes da iniciativa privada, às servidoras públicas celetistas 
e às empregadas públicas, que se subordinam às regras do direito do trabalho. A seu turno, quanto às 
servidoras públicas gestantes jungidas ao regime estatutário, o direito ao afastamento de suas atividades 
de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, deve estar previsto formalmente em lei do 
respectivo ente, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em consonância com a regra de 
competência disposta no § 1º, inciso II, alínea “c”, do art. 61 da CR/1988. Não obstante, o relator 
ponderou que o direito à vida e à saúde se mostram como consequência imediata da consagração da 
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dignidade da pessoa humana como fundamento desta República. Assim, sendo o nascituro também 
detentor do direito à vida, cabe ao Estado a sua proteção, sem retirar, obviamente, a responsabilidade 
dos genitores de protegê-lo, de forma que não se atente contra a vida do feto, interrompendo ou 
prejudicando o desenvolvimento desse novo ser. Nesse diapasão, salientou que, diante da urgência e 
da excepcionalidade dos tempos atuais, caracterizadas, notadamente, pela gravidade da emergência 
causada pela pandemia da Covid-19, e considerando, ainda, a falta de iniciativa ou a mora legislativa 
local para garantir tal direito, sob pena de se incorrer em risco à vida e à saúde da gestante e do 
nascituro, o relator se manifestou no sentido de que a Lei Federal 14.151/2021 deve ser aplicada para 
outros vínculos laborais distintos ao do regime celetista. O relator mencionou, ainda, que é aplicável, in 
casu, o direito ao meio ambiente equilibrado, que compreende, também, o meio ambiente do 
trabalho, como consagrado pelo art. 200, VIII, da CR/1988, conforme expressamente reconhecido 
pelo STF, no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de 
relatoria do ministro Luiz Fux. Assim sendo, considerando que o meio ambiente do trabalho no âmbito de 
toda a administração pública também figura como um possível espaço de circulação do novo coronavírus, 
a relatoria entendeu ser benéfico e importante para a manutenção da saúde das gestantes o seu 
afastamento dos ambientes laborais presenciais. Desse modo, o relator asseverou que, comprovada a 
gestação, as mulheres que se encontrem nas situações dispostas nesta consulta devem ser afastadas 
imediatamente, com fundamento analógico na lei federal, não podendo exercer suas atividades de 
forma presencial, devendo, portanto, ficar à disposição para trabalhar em seu domicílio, por meio de 
teletrabalho, trabalho remoto ou outras formas de trabalho a distância, ficando a cargo da 
Administração Pública o pagamento das remunerações mesmo sem a prestação dos serviços, em 
relação às atividades que não comportariam o trabalho a distância. Nessa contextura, o relator propôs 
a fixação de prejulgamento de tese, com caráter normativo, nos seguintes termos: Na falta de 
regulamentação local acerca do tema, em observância aos preceitos constitucionais fundamentais do 
direito à saúde, do direito à vida da gestante e do nascituro, do direito à igualdade e à dignidade da 
pessoa humana, a Lei Federal 14.151/2021 deve ser aplicada às gestantes servidoras públicas, 
contratadas em caráter temporário, bem como àquelas que exercem funções públicas remuneradas na 
Administração Pública, devendo, comprovada a gravidez, ser afastadas das atividades de trabalho 
presencial. O Tribunal Pleno acolheu, por unanimidade, a proposta de voto do relator. 
Processo 1101741, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.18 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. 
Acórdão nº 1303/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 91, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.19 Processo julgado por relação. Requisito. Ato sujeito à registro. Jurisprudência. Irregularidade. 
Entendimento. É possível a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação (art. 143, inciso II, 
do Regimento Interno do TCU) nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de 
questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência do Tribunal. Acórdão nº 1414/21, Boletim 
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de Pessoal do TCU nº 91, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.20 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 8596/21, Boletim 
de Pessoal do TCU nº 91, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.21 Ato sujeito a registro. Registro tácito. STF. Repercussão geral. Prazo. Decadência. 
Interrupção. Suspensão. O prazo de cinco anos estabelecido pelo STF para a apreciação definitiva 
de atos sujeitos a registro, contado da data de entrada do ato no TCU (RE 636.553 – Tema 445 da 
Repercussão Geral), possui natureza decadencial, não se sujeitando a marcos suspensivos ou 
interruptivos. Acórdão nº 8660/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 91, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.22 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Abrangência. Associação Civil. Legitimidade. 
Mandado 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, Boletim de Pessoal do TCU nº 91, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.23 Pensão civil. Dependência econômica. Ponderação. Salário-mínimo. Referência. A percepção 
de renda equivalente ou superior ao salário mínimo não é, por si só, critério para caracterizar 
subsistência condigna e, em consequência, inexistência de dependência econômica do beneficiário em 
relação ao instituidor da pensão, devendo-se ponderar as peculiaridades de cada caso concreto, 
especialmente quando o beneficiário for portador de doença crônica incapacitante. Acórdão nº 
8314/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 91, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.24 Cessão de Pessoal. Contratação temporária. COVID-19. Parecer em Consulta TC nº 16/2021. 
Não é possível proceder à cessão de servidor público e realizar a contratação de outro servidor por 
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público para 
desenvolver as mesmas atividades do cedido, por não se enquadrar na hipótese art. 37, IX, da CF/88. 
2. Excepcionalmente, durante a vigência do estado de calamidade pública tratado na Lei 
Complementar Federal nº 173/2020, é possível a cessão de servidor que possua qualificações especiais 
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para, no exercício específico das referidas qualificações, atuar em atividades de combate à calamidade 
pública decorrente da pandemia de coronavírus e a contratação por tempo determinado para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse público de servidor para desenvolver as atividades 
do cedido no órgão de origem, para as quais não se exige as qualificações especiais do servidor cedido, 
mesmo que a cessão ocorra com ônus financeiro para o cedente e que seja necessária a criação de 
cargo para o contratado. Parecer em Consulta TC nº 16/21, Informativo de Jurisprudência do TCEES 
nº 113, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-
de-Jurisprudencia-n.-113.pdf 

 

1.2.25 Pessoal. Servidor Público. Procurador Subsídio. Gratificação. Jeton. Parecer em Consulta TC 
nº 17/21. Parecer em Consulta TC nº 017/2021, sobre a possibilidade de pagamento de gratificação 
pela participação em órgão deliberativo a procurador optante pela modalidade remuneratório de 
subsídio. Parecer em Consulta TC nº 17/21, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 113, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-n.-113.pdf 

 

1.2.26 Pessoal. Servidor Público. Complementação de Salário Mínimo. Adicional. O cálculo de 
gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo, 
nos termos da Súmula Vinculante nº 15 do STF, não tendo o ente municipal autonomia constitucional 
para dispor o contrário em favor dos seus servidores. Decisão TC nº 1618/21, Informativo de 
Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf 

 

1.2.27 Consulta. Servidores. Cargo. Reposição. Possibilidade. Limitações impostas pela LC nº 
173/2020. Criação anterior à lei. Interesse Público. Continuidade dos serviços públicos. 
Aumento de despesa. Vedação. O TCE/SC encaminhou o entendimento do Prejulgado 2270 para 
responder Consulta formulada acerca da possibilidade de reposição de cargo de provimento em 
comissão de Assessor Parlamentar, vago em dezembro/2019, levando em conta as restrições impostas 
pela Lei Complementar (federal) n. 173/2020. De acordo com o Prejulgado 2270: 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 ainda: “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”. O Relator 
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analisou o teor do inciso IV do artigo 8º da LC n. 173/2020, que veda a admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, mas libera expressamente as reposições de cargos de chefia, direção e 
assessoramento que não importem aumento de despesa. "O dispositivo referido estabelece dois 
aspectos a serem examinados, o primeiro, diz respeito ao alcance interpretativo da expressão 
'reposição de cargos' e respectivo marco temporal, e o segundo, quanto à definição de 'aumento de 
despesa”. Para ele, a norma exclui a hipótese de provimento originário, isto é, nomeação para cargos 
que nunca foram providos, permitindo as reposições decorrentes das formas legais de vacância 
aplicáveis à espécie, assim como a substituição de servidores comissionados. E, diante do contexto 
normativo, "o inciso IV do artigo 8º da LC n. 173/2020 não faz menção a eventual marco temporal, 
pelo que se pode concluir pela ocorrência de vacância no cargo como condição permissiva a sua 
reposição. Assim sendo, o fato do cargo já ter sido ocupado em dado momento de sua existência, 
independente do lapso temporal da vacância, admite o conceito de reposição". Outro aspecto 
considerado pelo Relator foi a imposição pela norma, de que a reposição de cargo em comissão não 
acarrete “aumento de despesa". Por essa razão, encaminhou o entendimento do Prejulgado 
2270. @CON-20/00355255, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 85, disponível em:  
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2015&op=doc 

 

1.2.28 Consulta. Servidores. Revisão Geral Anual. Consulente não elencado. Não conhecimento. 
Remessa de Prejulgados. O TCE/SC não conheceu Consulta sobre a legalidade de aplicação de 
revisão geral anual na remuneração dos servidores municipais, devido ao Consulente não figurar no 
rol de autoridades elencadas no art. 103 da Resolução TC-06/2001. Contudo, o Tribunal remeteu ao 
Consulente a cópia da decisão 295/2021, formulada nos autos do processo @CON-
21/00249171.  Trata-se de Consulta formulada por vereador de Penha solicitando interpretação do 
Tribunal acerca da legalidade de aplicação de revisão geral anual na remuneração dos servidores 
municipais durante o prazo firmado pelo art. 8º da Lei Complementar (federal) 173/2020.  O Relator 
explicou que o Consulente não está no rol de autoridades elencadas no art. 103 da Resolução TC-
06/2001, por se tratar de Vereador Municipal, sendo que, no tocante ao Poder Legislativo municipal, 
somente o Presidente da Câmara de Vereadores possui legitimidade para formular consultas a este 
Tribunal. Extrai-se da ementa do voto do Relator: "CONSULTA. NÃO CONHECIMENTO. 
REMESSA DE PREJULGADOS. O não conhecimento da consulta por falta do preenchimento dos 
pressupostos de admissibilidade não impede a remessa ao Consulente de julgados anteriores que verse 
sobre a matéria questionada, no intuito de orientar e contribuir para o aprimoramento da gestão 
pública". @CON-21/00301270. Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 85, disponível em:  
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2015&op=doc 

 

1.2.29 Consulta. Servidores. Revisão Geral Anual. Impossibilidade. Parcelas pagas. Natureza 
alimentar. Devolução. Desnecessidade. Auxílio-alimentação. Correção monetária. 
Impossibilidade. O TCE/SC reformou o Prejulgado 2274, para acrescentar os seguintes itens à sua 
redação: "A revisão geral anual eventualmente concedida durante a vigência da Lei Complementar n. 
173/2020 deverá ser tornada sem efeito a partir da publicação desta decisão, retornando a 
remuneração ao mesmo valor anteriormente vigente, exceto quando derivada de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal anterior. Valores resultantes de eventual concessão de 
revisão geral anual, recebidos de boa-fé por servidores públicos, não precisam ser devolvidos dada a 

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
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2015&op=doc
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100249171
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100249171
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100301270
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2015&op=doc
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2274


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 56 de 96 

natureza alimentar da verba. Além disso, a não devolução também encontra amparo na jurisprudência 
consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531 do STJ), corroborada pela Súmula n. 249 do 
TCU e pelo Prejulgado n. 63 deste Tribunal. Dada a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, 
a verba não está abarcada no instituto da revisão geral anual, sendo indevida a concessão de atualização 
monetária na vigência da Lei Complementar n. 173/2020, salvo nas hipóteses de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal peremptória anterior". Trata-se de Consulta formulada 
pelo Prefeito Municipal de Gaspar e Presidente da Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí 
(AMMVI), apresentando as seguintes indagações: 1) Após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal nas ADI’s nº 6.450, 6.447 e 6.525, pode o município autorizar por lei a concessão de revisão 
geral anual dos vencimentos dos servidores públicos frente ao disposto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020? Ou permanece hígida a deliberação do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina no âmbito do Processo @CON-20/00582669?  2) Os municípios que já 
promoveram a concessão de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos antes da 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 6.450, 6.447 e 6.525, deverão 
suspender o implemento remuneratório? Caso a resposta seja positiva ao questionamento, há 
necessidade de restituição ao erário dos valores individualmente percebidos de boa-fé pelos servidores 
públicos municipais? 3) É lícita a atualização (aplicação de correção monetária) do auxílio-alimentação 
por parte dos municípios na vigência da Lei Complementar nº 173/2020, limitado à variação do IPCA 
e observadas as condicionantes da LRF? Inicialmente, quanto ao primeiro questionamento, o Relator 
entendeu que cabe ao Tribunal Pleno ter posicionamento uníssono. Considerando que a decisão que 
deu origem ao Prejulgado 2274 possui caráter normativo para todos os jurisdicionados do Tribunal 
de Contas, conforme artigo 1º da Lei Complementar n. 202/2000, o Relator confirmou a decisão 
anterior do Plenário e considerou respondido o primeiro questionamento apresentado pelo 
Consulente. Quanto ao segundo questionamento, em relação à continuidade dos pagamentos e a 
devolução de valores percebidos por servidores a título de revisão geral anual, o Relator decidiu pela 
cessação dos pagamentos e pela desnecessidade de ressarcimento ao erário dos valores recebidos. 
"Uma vez entendido que a concessão da revisão geral anual estaria vedada pela Lei Complementar n. 
173/2020, não há como convalidar o ato de concessão, de efeito sucessivo e renovável a cada mês, e 
permitir a continuidade do pagamento até o fim do exercício de 2021, quando se encerrará a referida 
proibição", concluiu.  Ainda, para a adoção das providências destinadas à cessação dos pagamentos 
decorrentes da revisão geral anual concedida no período vedado pela Lei Complementar 173/2020, o 
Relator considerou a data da publicação da decisão proferida nos autos da consulta @CON-
20/00582669, em atendimento ao disposto no artigo 26 do Decreto-Lei n. 4.657/1942.  Sobre o 
entendimento quanto à recusa da devolução dos valores recebidos por servidores decorrentes da 
revisão, o Relator explicou que a concessão da revisão geral anual se deu em um contexto fático-
jurídico específico, pois estava baseada na orientação do Tribunal, inserida nos 
prejulgados 2259 e 2269, vigentes à época. Significa, portanto, que havia uma interpretação clara 
emanada do Corte no sentido da possibilidade de se conceder a dita revisão, norteando, assim, os 
jurisdicionados do Tribunal.  Contudo, essa orientação mudou na sessão de 10/05/2021, por ocasião 
da apreciação do processo @CON-2100249171, cuja decisão resultou no Prejulgado 2274. Naquela 
sessão, foi decidido que esse tema extrapolava o objeto daquela consulta e seria decidido nesta 
Consulta. "Sendo assim, os órgãos jurisdicionados ao TCE aguardam a decisão a ser proferida no 
presente processo, para saber como proceder quantos aos efeitos do Prejulgado 2274. Logo, até este 
momento pode-se considerar que os entes jurisdicionados que concederam a revisão estão agindo de 
boa-fé e não poderia ser de outra forma, à espera da orientação do TCE sobre como proceder neste 
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caso", salientou o Relator,  e ainda, complementou: "A não devolução também encontra amparo na 
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que sustenta a desnecessidade de 
restituição ao erário dos valores percebidos de boa-fé pelos servidores públicos atingidos, até a data 
de conclusão do referido julgamento (Tema 531 do STJ), corroborada pela Súmula n. 249 do TCU e 
pelo Prejulgado n. 63 deste Tribunal". @CON-21/00195659, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 85, disponível em:  
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2015&op=doc 

 

1.2.30 Consulta. Arquivos. Arquivos físicos. Arquivo digital. Substituição. Assinatura eletrônica. 
Valor histórico. Admissão de pessoal. Concessão de aposentadorias. Decreto federal 
10.278/2020. Lei Federal 12.686/2012.  O TCE/SC incluiu o item 5 no Prejulgado 2131 que dispõe 
sobre a substituição de arquivos físicos para arquivamento digital, com o seguinte entendimento: "É 
possível substituir arquivos físicos em papéis por meio de arquivamento digital (armazenamento em 
meio eletrônico) com assinatura eletrônica (certificado digital), ressalvados aqueles que apresentem 
conteúdo de valor histórico e os referentes a atos de admissão de pessoal e concessão de 
aposentadorias, e desde que observados todos os cuidados, garantias legais e administrativas, no 
intuito de preservar a admissibilidade, validade, legalidade, integralidade, autenticidade, rastreabilidade, 
auditabilidade, tempo de guarda (preservação/arquivamento) e irretratabilidade dos arquivos digitais, 
conforme os padrões mínimos previstos no Decreto (federal) n. 10.278/2020 e as tecnologias 
estabelecidas na Lei (federal) n. 12.682/2012". Trata-se de Consulta formulada pela Prefeita Municipal 
de Anitápolis acerca do entendimento do Tribunal quanto a substituição dos arquivos físicos em 
papéis (ex: movimentações gerais, empenhos, liquidação, ordem de pagamento, despesas extras), por 
meio de arquivamento digital (armazenamento em meio eletrônico) com assinatura eletrônica 
(certificado digital) na administração pública, conforme Lei nº 12.682, de 9 de julho de 
2012. Inicialmente, a Relatora citou a decisão do @PNO-11/00648876, além do Prejulgado 2131 
( @CON-17/00120260) e destacou o item 1, que trata da necessidade “de que a assinatura digital seja 
certificada pela ICP-Brasil para que os documentos públicos assinados eletronicamente possuam 
validade jurídica e se presumam verdadeiros”. O item 2 do Prejulgado 2131 orienta quais documentos 
poderão ser assinados digitalmente, bem como a utilização de certificação digital, e que devem ser 
definidos e regulamentados por norma local, a ser implementada de acordo com as tecnologias 
previstas na Medida Provisória 2.200-2/01 e na Lei (federal) 12.682/2012. “Quanto a esse aspecto, 
deve-se observar, também, os critérios para assinatura eletrônica de documentos públicos previstos 
na Lei (federal) n. 14.063/2020”, ressaltou a Relatora.  Ela também observou que “o item 3 do 
Prejulgado 2131 traz esclarecimento acerca da escrituração contábil em formato digital, dispensando 
a impressão e encadernação em forma de livro, mas requerendo a manutenção do arquivo magnético 
autenticado pelo registro público competente. E “o item 4 esclarece que, em relação aos documentos 
e informações digitalizados referentes a atos de admissão de pessoal e concessão de aposentadoria 
assinados digitalmente com certificação pela ICP-Brasil, todas as Unidades Gestoras deverão manter 
os originais em arquivo físico e preservados pelo prazo legal”. A Relatora analisou o Decreto n. 
10.278/2020 que estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou 
privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos 
documentos originais. Ela salientou o art. 7º do Decreto n. 10.278/2020, o qual estabelece que “a 
digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público interno será precedida da 
avaliação dos conjuntos documentais, conforme estabelecido em tabelas de temporalidade e 
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destinação de documentos, de modo a identificar previamente os que devem ser encaminhados para 
descarte”. Também destacou que após o processo de digitalização, o documento físico poderá ser 
descartado, ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico (art. 9º do Decreto n. 
10.278/2020), a manutenção dos documentos digitalizados fixada no art. 10, a preservação dos 
documentos digitalizados disciplinada nos arts. 11 e 12 do Decreto n. 10.278/2020 e a contratação de 
terceiros para a realização desse serviço no art. 8º do Decreto n. 10.278/2020.  Por fim, concluiu a 
Relatora que "o processo de digitalização de documentos, entre outras vantagens, potencializa a 
segurança contra danos físicos nos papéis. Por outro lado, cria a necessidade de se adotar mecanismos 
de governança e segurança eletrônica dos arquivos digitais. Dessa forma, além das técnicas e dos 
requisitos para a digitalização de documentos dispostas no Decreto n. 10.278/2020, recomenda-se a 
adoção de uma política de backup e restauração de dados digitais, devidamente 
regulamentada". @CON-21/00201489, , Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 85, disponível 
em:  http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2015&op=doc 

 

1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Empresas públicas, ainda que explorem atividade econômica e se submetam a regime de 
direito privado, devem realizar concurso público para contratação de pessoal. Trata-se de 
representação formulada por Presidente de Câmara Municipal em face de possíveis irregularidades nas 
prestações de contas de Empresa Pública, sob a alegação de que, nas prestações de contas da 
mencionada empresa, encaminhadas mensalmente à Casa Legislativa para apreciação, foram 
encontradas irregularidades nos meses de outubro e novembro de 2015. De início, o relator, 
conselheiro substituto Hamilton Coelho, salientou que não é possível a responsabilização de 
administradores por atos anteriores à sua gestão, embora, havendo sido constatado que algumas das 
irregularidades constatadas nos processados legislativos de 2015 persistem até o momento, devendo 
ser examinada também a conduta dos gestores atuais, bem como que o subscritor de um documento 
se responsabiliza pelo seu conteúdo, consoante precedente do Tribunal de Contas da União (Acórdão 
343/2007, Plenário. Rel. Valmir Campelo, sessão de 14/3/2007). Sendo assim, afastou as preliminares 
de ilegitimidade passiva arguidas pelos defendentes. No mérito, quanto à intempestividade e 
insuficiência de documentação apresentada na prestação de contas, a relatoria asseverou que, ante a 
caracterização da empresa como dependente, faz-se necessária a observância das normas aplicáveis à 
Contabilidade Pública, com o levantamento de dados mais completos acerca da esfera patrimonial e 
financeira da entidade, de forma a auxiliar a tomada de decisão dos usuários da informação contábil e 
contribuir para maior efetividade da ação estatal, o que não se vislumbrou nas prestações de contas 
analisadas, tendo em vista que nos Processados Legislativos juntados aos autos constaram apenas os 
balanços patrimoniais analíticos e demonstrações de resultados, insuficientes para a devida aferição da 
prestação de contas a teor da legislação vigente. Não obstante, diante da divergência, à época, acerca 
da natureza jurídica da supracitada empresa pública e da informação de que as normas aplicáveis à 
contabilidade pública estão sendo implementadas pelos atuais gestores, a relatoria afastou a aplicação 
de sanção pecuniária aos responsáveis, recomendando ao atual Gerente-Geral da empresa que observe 
a tempestividade no envio da prestação de contas, nos termos da legislação municipal de regência, 
bem como promova a consolidação de suas demonstrações contábeis com as de seu sócio controlador, 
a teor do disposto no art. 50, III, da Lei Complementar 101/2000. No que tange ao prejuízo 
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acumulado na empresa pública, conforme apurado pela assessoria financeira da Câmara Municipal, o 
relator destacou que compete a este Tribunal o controle externo da gestão dos recursos estaduais e 
municipais, que “compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos 
que gerem receita ou despesa pública”, nos termos do art. 1º da Lei Complementar 102/2008. Sendo 
assim, visando preservar o erário municipal de possível malversação dos recursos públicos, propôs a 
expedição de determinação aos atuais responsáveis a fim de que promovam a realização de estudo 
independente sobre a viabilidade econômica da Empresa Pública, a ser submetido à Câmara Municipal 
em até 180 dias, por ocasião da prestação de contas mensal No que pertine à insuficiência do controle 
patrimonial da estatal, apontada no relatório de auditoria interna, tendo em vista que não foram 
encontradas listagens dos bens patrimoniais e plaquetas fixas nos bens permanentes para realização 
desse controle, mas tão somente uma planilha de controle em que constam algumas notas fiscais de 
aquisição de imobilizado, a relatoria asseverou ser inviável precisar todos os responsáveis pela omissão 
em tela ao longo da história da empresa, e havendo a atual administração demonstrado preocupação 
em promover o enquadramento da empresa às regras da contabilidade pública, inclusive mediante 
controle patrimonial, não se mostra razoável a aplicação de sanções punitivas. Assim, determinou aos 
atuais responsáveis que comprovem a efetiva regularização do controle patrimonial sobre os bens da 
Empresa Pública, mediante o emplaquetamento dos materiais permanentes, com etiquetas numeradas 
para identificação e registro em sistema ou planilha de controle, observando-se o disposto na Lei 
4320/1964, a ser comprovada perante o Legislativo Municipal, em até 180 dias, por ocasião da 
prestação de contas mensal à Câmara. Quanto à ausência de concurso público para o provimento de 
empregos públicos na entidade, o conselheiro substituto Hamilton Coelho registrou que a 
obrigatoriedade de prévio concurso público para investidura em cargo ou emprego público da 
Administração Direta e Indireta encontra-se consubstanciada no art. 37, II, da Constituição da 
República. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que a imposição do regime jurídico 
privado fixado no art. 173, §1º, II, da CF, afastaria a obrigatoriedade de concurso público para 
contratação de pessoal pelas empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de 
atividade econômica, tendo em vista que tal exceção não encontra guarida na Constituição, conforme 
interpretação já consolidada no STF (STF MS 21322, Tribunal Pleno, Min. Rel. Paulo Brossard, 
publicação em 23/04/1993). Ressaltou, ainda, que, no voto proferido pelo Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região no REO 94.01.24368-9/MG, de relatoria do Juiz Leão Aparecido Alves, de 
17/4/02, ressaltou-se que o regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho é compatível com 
a realização de concurso público. Colacionou, também nesse sentido, o Enunciado 231 da Súmula do 
TCU, que estabelece que: “A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a 
toda a Administração Indireta, nela compreendidas as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, as Sociedades de Economia Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente 
econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada”. Sendo assim, concluiu não restar 
dúvida acerca da necessidade de realização de concurso público para contratação de pessoal nas 
empresas públicas, ainda que explorem atividade econômica e se submetam a regime de direito 
privado. Ademais, salientou não haver nos autos qualquer comprovação acerca da necessidade 
temporária de excepcional interesse público que justifique a contratação temporária por meio de 
processo seletivo simplificado. Além disso, alteou que a relação de colaboradores da empresa 
demonstra a existência de empregados contratados desde 2015 sem anterior concurso público, 
indicando o caráter permanente dos vínculos, em desacordo com o texto Constitucional, razão pela 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art173
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/750299/mandado-de-seguranca-ms-21322-df
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2309822/remessa-ex-officio-reo-24368-mg-940124368-9
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw45u9vb3xAhWtILkGHeXECIwQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fportal.tcu.gov.br%2Flumis%2Fportal%2Ffile%2FfileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A25753C20F0157679AA5617071%26inline%3D1&usg=AOvVaw3kt1QhnGezyI1CS1gxklOB
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw45u9vb3xAhWtILkGHeXECIwQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fportal.tcu.gov.br%2Flumis%2Fportal%2Ffile%2FfileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A25753C20F0157679AA5617071%26inline%3D1&usg=AOvVaw3kt1QhnGezyI1CS1gxklOB
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qual propôs a aplicação de multa individual aos responsáveis, sem prejuízo da determinação para que 
os atuais gestores procedam à regularização do quadro de pessoal da estatal, a ser comprovada perante 
a Câmara Municipal, em até 180 dias, por ocasião da prestação de contas mensal. Em relação à 
inobservância da Lei Nacional de Licitações e Contratos, o relator concluiu pela improcedência da 
denúncia neste ponto, uma vez constatada a aplicação da Lei 8.666/1993 e a devida adequação da 
estatal ao regramento previsto na Lei 13.303/2016. No que tange ao aumento de capital social da 
empresa pública autorizado por meio de decreto do Executivo, a relatoria frisou que a previsão de 
dotação orçamentária para repasses do DMAE à empresa pública não se confunde com a autorização 
de aumento de capital exigida na Lei Municipal, o que permite concluir que a autorização prevista no 
Decreto do Executivo subscrito pelo Prefeito à época está em desconformidade com a legislação 
municipal, razão pela qual propôs a aplicação de multa ao então prefeito. A proposta de voto do 
relator foi acolhida, por unanimidade. Processo 1072568, Informativo de Jurisprudência do TCEMG 
nº 231, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.3.2 Consulta. Consulta sobre a possibilidade de realização de concurso público para provimento 
de cargos originários, com nomeação somente a partir de 2022. A Lei Complementar nº 
173/2020 comporta exceção somente para provimento de cargos abertos através de vacância. 
Impossibilidade de deflagração de concurso público para provimento de cargos já criado, 
mas não decorrentes das vacâncias previstas no inciso IV do artigo 8º da LC nº 173/2020. O 
Pleno respondeu à Consulta formulada pela Assembleia Legislativa do Estado, nos seguintes termos: 
“É possível deflagrar concurso público voltado para provimento de cargos já criados, mas não 
decorrentes das vacâncias previstas no inciso IV, do artigo 8º da LCF 173/2020, desde que 
condicionada a eventual nomeação e atos subsequentes ao fim do prazo previsto no caput do mesmo 
art. 8º, sem qualquer repercussão em aumento de despesa com pessoal no referido período? Resposta: 
“Não, pois não cabendo distinguir onde o legislador não o fez, a única exceção prevista na Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 para realização de concursos no exercício de 2021 é para as 
reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, sendo vedada sua realização para 
o provimento originário de cargos públicos”. Consulta aprovada por unanimidade, acatando 
integralmente o posicionamento do MPJTC e discordando do parecer da Consultoria Jurídica. 
Processo nº 100219/2021 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

1.3.3 Concurso Público. Decisão de Suspensão. Identificação de Prévia Composição Judicial. 
Tutela Provisória de Urgência. Apresentação de Plano de Austeridade Fiscal.  Apesar de prévia 
decisão monocrática no sentido da suspensão do concurso, a 1ª Câmara desta Corte de Contas, em 
sede de tutela provisória de urgência acerca dos atos decorrentes do concurso público deflagrado pelo 
Edital nº 001/2019 no Município de João Câmara, considerando a existência de decisão judicial 
homologatória de acordo judicial no sentido de viabilizar a contratação de novos agentes públicos 
para áreas da educação, saúde e programas federais, decidiu pela estipulação do prazo de cento e vinte 
(120) dias para que o chefe do Poder Executivo apresente Plano de Austeridade Fiscal consoante os 
parâmetros pactuados judicialmente, bem como os ditames positivados pela Lei Complementar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.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://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1072568
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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173/2020 (art. 8°) e pela CF/88 (art. 169 §§ 3º a 6°), sob pena de aplicação de multa diária, de 
responsabilidade pessoal do gestor. Processo nº 005824/2019 – TC, Informativo de Jurisprudência 
do TCERN nº 3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

1.3.4 Pessoal. Admissão. Concurso Público. Vínculo trabalhista. Verba indenizatória. A admissão 
de pessoal sob vínculo trabalhista à revelia do concurso público exigido pelo art. 37, inciso II, da 
Constituição da República, revela-se nula, sendo devido, no encerramento do contrato de trabalho, 
tão somente o pagamento de verbas indenizatórias. Processo nº 241.244-0/14, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ nº 6/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.3.5 Prestação de Serviço. Terceirização. Cargo Efetivo. Concurso Público. Constitui burla à regra 
constitucional do concurso público a terceirização de serviços visando a suprir carência de servidores, 
quando houver efetiva identidade de atribuições entre o serviço contratado e o cargo paradigma do 
quadro permanecente do ente público. Processo nº 211.071-5/14, Boletim de Jurisprudência do 
TCERJ nº 6/21, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-
jurisprudencia 

 

1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Necessidade de realização de estudos técnicos preliminares que demonstrem a vantagem da 

gestão compartilhada de saúde em comparação com a gestão direta. Tratam os autos de 

denúncia apresentada em face de Edital de Convocação Pública de Credenciamento publicado por 

Prefeitura Municipal, para qualificação de entidades como Organizações Sociais na Área de Saúde, 

com vistas à Gestão do Ambulatório de Especialidades e Pronto Atendimento Médico. Em suma, o 

denunciante alegou que o procedimento para a contratação de organização social na área de saúde que 

se encontrava em vias de ser implantado no Município apresentava as seguintes 

ilegalidades: 1) ausência de chamamento público ou, no caso de dispensa, da respectiva justificativa e 

fundamentação; ausência de discussão acerca do modelo de gestão compartilhada ou terceirizada, em 

audiência pública com a população e usuários do SUS, em inobservância aos pré-requisitos 

estabelecidos na Lei Federal 9.637/1998; 2) ausência de estudos técnicos que demonstrassem a 

vantagem da adoção da gestão compartilhada na saúde por meio de organização social; 3) tramitação 

irregular do Projeto de Lei, que possibilitaria a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como 

organizações sociais, no Município e direcionamento para determinada entidade. Além disso, 

o Ministério Público junto ao Tribunal aditou a Denúncia, incluindo os seguintes 

apontamentos: 4) Ausência de documentação comprobatória do Processo Seletivo, ou Chamamento 

Público, por meio de Concurso de Projetos, para a escolha da entidade que iria firmar o Contrato de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.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
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625181#c1
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625181#c2
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625181#c3
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625181#c4
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Gestão com o Município; 5) Ausência de documentos relativos à decisão administrativa que resultou 

na rescisão do Contrato de Gestão e à contratação do Instituto Social; e 6) Ausência de estudo prévio 

para definição de valores de referência e estimativas de custos, bem como de demonstração objetiva 

da vantagem, quanto à economicidade ou à produtividade, da gestão do modelo privado em relação à 

gestão pelo regime jurídico aplicável à Administração Pública. Inicialmente, o relator, conselheiro 

Durval Ângelo, afastou a preliminar de violação à ampla defesa e ao contraditório, em razão da 

ausência de individualização das condutas e inexistência de requerimento de aplicação de sanções, 

tendo em vista que os defendentes, enquanto autoridades requisitantes, subscritores dos contratos, 

termos aditivos firmados e ordenadores de despesa, participaram efetivamente de todo o 

procedimento. Registrou, ademais, que os defendentes impugnaram, de forma específica, os 

apontamentos do denunciante e o aditamento do Ministério Público, o que demonstra não ter havido 

violação do seu direito à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, a relatoria, quanto ao 

apontamento descrito no item (1), destacou que o gestor público não está obrigado a realizar audiência 

pública previamente à contratação de Organização Social, embora seja desejável que a sociedade tenha, 

cada vez mais, participação ativa na discussão de temas de interesse coletivo. Em relação à 

irregularidade descrita no item (2), o relator salientou que a utilização do modelo de gestão 

compartilhada da saúde em complemento à gestão direta encontra amparo no art. 199, §§ 1º e 2º, 

da Constituição da República, mas, in casu, os responsáveis não demonstraram objetivamente as 

vantagens econômicas e operacionais que embasaram a decisão administrativa de abertura de processo 

de credenciamento de organização social para posterior gestão compartilhada de serviços. Advertiu, 

ainda, que a mera afirmação de que foram realizados estudos e a apresentação de demonstrativos dos 

custos estimados não suprem tal exigência, uma vez que a Lei 8.666/1993 estabelece, no parágrafo 

único do art. 4º, que o procedimento licitatório caracteriza ato administrativo formal. Não obstante, 

por não haver nos autos indicação de dano causado pela gestão compartilhada, deixou de aplicar 

sanção aos responsáveis, recomendando ao atual gestor que embase futuras contratações dessa 

natureza com estudos prévios que demonstrem as vantagens econômicas e operacionais para a 

Administração. No que tange ao item (3), versando sobre a tramitação irregular do Projeto que deu 

origem à Lei Municipal que possibilitou a qualificação de entidades sem fins lucrativos como 

organizações sociais e direcionamento para determinada entidade, o relator destacou que não compete 

a esta Corte o controle da legalidade legislativa, afastando-se, em tese, a discussão quanto à tramitação 

de projeto de lei. Asseverou que a competência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

estabelecida na Lei Complementar 102/2008, reside no controle externo da gestão de recursos 

públicos estaduais e municipais, compreendendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional, patrimonial, e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública. Não obstante, registrou, em relação à 

saúde e à assistência pública, a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da Constituição da República), bem como a 

competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa 

da saúde (art. 24, XII, da CR), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual 

no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CR). No presente caso, a relatoria 

asseverou que a Lei Municipal, ao fixar o prazo de 30 anos de comprovação das atividades 

correlacionadas para qualificação como Organização Social, estabeleceu regra distinta daquela 

preceituada na Lei Federal 9.790/1999, que, em seu art. 1º, dispõe que podem qualificar-se como 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625181#c5
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625181#c6
file://///egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20231/Informativo_231_REVISADO.docx%23a
file://///egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20231/Informativo_231_REVISADO.docx%23b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art199
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art4
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm#art1
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Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, que se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, três anos. Desse modo, a lei 

municipal estabeleceu novo prazo, o que, no processo de contratação da Administração Pública, 

constitui restrição indevida e injustificada da concorrência. Todavia, em que pese a previsão legal de 

âmbito municipal, o Município, seguindo o parecer jurídico da Procuradoria Municipal, não adotou a 

Lei Municipal, estabelecendo no edital que as empresas e entidades que pretendessem ser qualificadas 

como organizações sociais deveriam provar o desenvolvimento de suas atividades durante pelo menos 

cinco anos. Assim, ao não adotar a lei municipal, cujo prazo comprometia a competitividade, a 

municipalidade observou, ainda que, em descompasso com a Lei Federal, os preceitos da concorrência 

pública, não havendo, por isso, irregularidade passível de sanção. Sendo assim, o relator julgou 

improcedente o apontamento, mas, considerando a discrepância entre dispositivos da lei federal e da 

lei municipal, recomendou ao atual gestor que, a fim de garantir a ampla competitividade, observe a 

norma estabelecida no art. 1º da Lei Federal 9.790/1999. Em relação aos apontamentos aditados pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal, a relatoria julgou improcedentes as irregularidades descritas nos 

itens (4) e (5). Lado outro, quanto à ausência de estudo prévio para definição de valores de referência 

e estimativas de custos, bem como de demonstração objetiva da vantagem, quanto à economicidade 

ou à produtividade, da gestão do modelo privado em relação à gestão pelo regime jurídico aplicável à 

Administração Pública, o relator destacou que a elaboração de estudos técnicos preliminares constitui 

a primeira etapa do planejamento de uma contratação pública e tem como objetivo assegurar a 

viabilidade técnica da contratação. Assim, ao deixar de realizar tais estudos preliminarmente, a 

Administração se arrisca a efetuar contratação que não produzirá os resultados capazes de atender às 

suas necessidades, com consequente desperdício de recursos. Salientou, ainda, que sem embargo do 

estudo para fins de embasamento do projeto e objeto da licitação, o instrumento contratual deve 

estabelecer, de forma clara, as metas e resultados a serem atingidos, mediante indicadores de resultado, 

o que somente pode ser adequadamente alcançado com base nesse estudo técnico preliminar, bem 

como que o art. 10 da Lei Federal 9.790/1999, ao tratar das responsabilidades e obrigações das partes 

signatárias do termo de parceria, estabelece, em seu § 2º, a necessidade de discriminar as metas e 

resultados a serem atingidos. Sendo assim, julgou procedente o apontamento constante no item (6), 

diante da não apresentação de estudos técnicos capazes de demonstrar que foi vantajosa para a 

Administração Municipal a transferência de parte da prestação dos serviços da saúde para 

Organizações Sociais, deixando de aplicar penalidade, sem prejuízo da expedição de recomendações 

ao atual gestor do Município para que proceda a estudos técnicos preliminares como a primeira etapa 

do planejamento de uma contratação pública. Diante desses fundamentos, o relator, conselheiro 

Durval Ângelo, julgou procedentes os itens atinentes à ausência de estudo técnico que tenha 

demonstrado a vantagem da gestão compartilhada de saúde em detrimento da gestão direta e à 

ausência de estudo prévio para definição de valores de referência e estimativas de custos, sem aplicação 

de penalidades aos responsáveis. Recomendou, todavia, que o atual gestor municipal, em futuras 

contratações dessa natureza, que proceda a estudos técnicos preliminares que demonstrem a vantagem 

da gestão compartilhada em comparação com a gestão direta, bem como que observe a norma 

estabelecida no art. 1º da Lei Federal 9.790/1999, com vistas à garantia do princípio da 

competitividade. O voto do relator foi aprovado, por unanimidade. Processo 1015554, Informativo 

de Jurisprudência do TCEMG nº 231, 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/l9790.htm
file://///egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20231/Informativo_231_REVISADO.docx%23d
file://///egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20231/Informativo_231_REVISADO.docx%23e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm#art10
file://///egito/csdj/4%20-%20INFORMATIVO/Informativos%20-%202021/Informativo%20n.%20231/Informativo_231_REVISADO.docx%23f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm#art1
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.4.2 A divulgação inadequada das informações referentes aos atos administrativos e à gestão fiscal 

enseja a aplicação de multa. Trata-se de denúncia formulada contra Prefeitura Municipal, em 

virtude de supostas irregularidades verificadas na ausência de divulgação dos atos administrativos no 

portal de transparência do Município. A denunciante sustentou que o Município não teria divulgado, 

no portal de transparência, os atos administrativos praticados, em desacordo com as determinações 

da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator, conselheiro substituto 

Licurgo Mourão, destacou que a transparência administrativa, consistente na obrigação estatal de 

prestar informações acerca da gestão pública com acessibilidade, clareza, objetividade e concisão, 

funda-se no princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição da República de 1988 

(CR/1988) e no direito de acesso às informações insculpido nos arts. 5º, XXXIII e 37, § 3º, II, 

da CR/1988. Salientou, ainda, que a Lei 12.527/2011, por sua vez, regulou o acesso dos cidadãos às 

informações públicas e constituiu relevante fator para efetivação do Estado Democrático de Direito, 

com a previsão de instrumentos que possibilitam participação e controle da atividade estatal, 

“inserindo a publicidade e a transparência como diretrizes fundamentais da conduta administrativa e 

o sigilo como exceção”. Nesse sentido, alteou que o princípio da publicidade determina que a atuação 

estatal seja levada ao conhecimento dos cidadãos e órgãos de controle, e também que seja transparente, 

na medida em que necessita ser compreensível e visível a quem quer que tenha interesse, permitindo 

“enxergar com clareza seu conteúdo e todos os elementos de sua composição, inclusive o motivo e a 

finalidade, para que seja possível efetivar seu controle”. Asseverou, ademais, que a participação 

popular no planejamento, na discussão e no controle das políticas públicas deve ser viabilizada pela 

transparência administrativa e pelo acesso público às informações do Estado, que possibilitam a 

atuação ativa do administrado, o aperfeiçoamento das ações estatais e a responsabilização dos agentes 

públicos, além de inibir a corrupção e demais condutas incompatíveis com a boa gestão. Assim, os 

sítios eletrônicos deverão conter, nos termos do art. 8, § 3º, da Lei de Acesso à Informação, os 

seguintes requisitos: I -   conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II 

-  possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 

proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; III 

- possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis 

por máquina; IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; V 

-  garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; VI - manter 

atualizadas as informações disponíveis para acesso; VII - indicar local e instruções que permitam ao 

interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; 

e VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência, nos termos do art. 17 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000,e do art. 9º da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de julho 

de 2008. Outrossim, destacou que a Lei de Responsabilidade Fiscal já determinava a obrigatoriedade 

de ampla publicidade e transparência na gestão fiscal, prevendo que os planos, os orçamentos e as leis 

de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 

documentos deveriam estar disponíveis para acesso ao público, inclusive em meio eletrônico (art. 48). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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In casu, o relator observou que o Município não divulgou, de forma adequada, as informações 

referentes aos atos administrativos e à gestão fiscal, em descumprimento ao disposto no art. 8° da Lei 

de Acesso à Informação e nos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que os 

dados referentes às receitas e despesas, às licitações e contratos, aos relatórios de gestão fiscal, à 

remuneração dos agentes públicos, às diárias de viagem e passagens, entre outros, não foram 

devidamente publicados e nem tampouco disponibilizados aos munícipes e aos órgãos de controle 

por meio eletrônico. Dessa forma, a relatoria manifestou-se pela procedência parcial do apontamento 

de irregularidade, com fundamento nos arts. 5º, XXXIII e 37, caput e § 3º, II, da CR/1988, no art. 8° 

da Lei 12.527/2011 e nos arts. 48 e 48-A da Lei Complementar 101/2000, propondo a aplicação de 

multa individual ao responsável no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, II, 

da Lei Complementar 102/2008, sem prejuízo da recomendação ao atual gestor de que cumpra as 

disposições constitucionais e legais atinentes à publicidade, à transparência administrativa e ao direito 

dos munícipes de acesso às informações públicas, nos termos delineados pela Constituição da 

República de 1988, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação. A proposta 

de voto do relator foi acolhida, por unanimidade. Processo 986914, Informativo de Jurisprudência do 

TCEMG nº 231, disponível em: 

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

 

1.4.3 Ausência de documentos aptos a comprovar a realização das viagens enseja a configuração 

de dano ao erário.   Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de supostas 

irregularidades no recebimento de diárias de viagem por diversos vereadores e servidores de Câmara 

Municipal, nos exercícios de 2013 e 2014. Inicialmente, o relator, conselheiro substituto Adonias 

Monteiro, destacou que a existência de ações judiciais em desfavor dos responsáveis, envolvendo os 

atos ou procedimentos administrativos causadores de possível dano ao erário, examinados nos autos, 

não configura impedimento, por si só, ao exercício da competência constitucional atribuída às Cortes 

de Contas, em vista da independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, bem como da 

competência constitucionalmente reservada a cada órgão, especialmente se, in casu, não ocorreu o 

trânsito em julgado dos respectivos procedimentos, nos termos da jurisprudência desta Corte, 

consubstanciada nas Tomadas de Contas Especiais 875750 e 838712. Especificamente sobre o tema 

relativo às despesas com viagem, a relatoria destacou que, no caso do Município, a Resolução 

autorizou a indenização de gastos com deslocamento por meio de concessão de diárias ou mediante 

adiantamento de valores para custear alimentação, hospedagem e locomoção de vereador ou servidor 

do órgão legislativo que, em razão do serviço, necessite se afastar do Município. Ressaltou, ademais, 

que ao contrário das diárias de viagem, o adiantamento de valores deveria ser solicitado pelos 

interessados em formulário próprio e encaminhado para empenho e pagamento, e que subsistindo 

diferença entre o valor gasto e o adiantamento, a diferença deveria ser devolvida ao erário, nos termos 

da mencionada Resolução. Ainda no caso de adiantamento, a prestação de contas deveria ser realizada 

“mediante apresentação das despesas efetuadas, devidamente comprovadas por nota fiscal ou recibo”. 

Nessa contextura, o relator colacionou excerto do parecer exarado em resposta à consulta 748370, de 

relatoria do conselheiro Antônio Carlos Andrada, no qual este Tribunal de Contas assentou os 

requisitos para a concessão de diárias de viagem, sob os diversos regimes, in verbis: O mandamento 

constitucional da realização da prestação de contas deve ser efetivado em cada situação jurídica de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/986914
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/875750
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/838712
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/748370


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 66 de 96 

maneira distinta, adequada à realidade do agente público e do ente respectivo. Os valores recebidos 

pelo servidor público em virtude da realização de viagem a serviço têm caráter indenizatório, sendo 

destinados a compensá-los por gastos realizados com hospedagem, alimentação e locomoção. Tais 

valores devem obedecer às etapas previstas em lei para o processamento da despesa pública, entre as 

quais se destaca o prévio empenho em dotação orçamentária específica. Ademais, seu pagamento deve 

se dar em decorrência do exercício da função pública em município distinto daquele em que o servidor 

trabalha, mediante necessidade do serviço. A concessão de diárias necessita, portanto, de motivação 

para o deslocamento do agente público, demonstrando-se a existência de nexo entre suas atribuições 

regulamentares e as atividades realizadas na viagem. Há três possibilidades de formalização de despesas 

de viagem: 1 – mediante diárias de viagem, cujo regime deva estar previsto em lei e regulamentado em 

ato normativo próprio do respectivo Poder, com a realização de empenho prévio ordinário; 2 – 

mediante regime de adiantamento, desde que tal hipótese esteja prevista expressamente em lei do ente, 

conforme exigência do art. 68 da Lei Federal 4.320/64, com a realização de empenho prévio por 

estimativa; 3 – mediante reembolso, quando não houver regulamentação de diárias de viagem e nem 

de regime de adiantamento, hipótese em que deve ser realizado empenho prévio por estimativa. Na 

hipótese de existir a previsão normativa de diárias de viagem, a prestação de contas poderá ser feita 

de forma simplificada, através de relatório ou da apresentação de alguns comprovantes específicos 

relativos às atividades exercidas na viagem, conforme exigências estabelecidas na regulamentação 

específica. Na hipótese de existir a previsão normativa de diárias de viagem, a prestação de contas 

poderá ser feita de forma simplificada, através de relatório ou da apresentação de alguns comprovantes 

específicos relativos às atividades exercidas na viagem, conforme exigências estabelecidas na 

regulamentação respectiva. (Consulta 748370, Pleno, Sessão 20/5/2009). Registrou, ainda, que na 

hipótese de existir previsão normativa de diárias de viagem, a prestação de contas poderá ser 

apresentada de modo simplificado, por meio de relatório ou da apresentação de alguns comprovantes 

específicos relacionados às atividades exercidas na viagem, destacando que, em precedente da Primeira 

Câmara desta Casa, firmado no Processo Administrativo 764574, de relatoria do conselheiro 

substituto Hamilton Coelho, assentou-se que: [...] a prestação de contas simplificada é prova suficiente 

para a concessão de diárias de viagens e, nela, devem ser demonstrados os motivos e o nexo entre as 

atribuições exercidas, bem como as atividades realizadas na viagem que, em resumo, precisam 

obedecer às regras e princípios inerentes ao processamento da despesa pública, nos seguintes termos: 

a) prévio empenho em dotação orçamentária específica; b) o pagamento deve se dar em decorrência 

do exercício da função pública, no caso, em Município distinto daquele em que o servidor trabalha, 

mediante necessidade do serviço; c) o simples recebimento de valores dos cofres públicos está sujeito 

à prestação de contas, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição da República e do art. 

74, § 2°, I, da Constituição Estadual; d) independentemente de previsão em lei específica municipal, 

os servidores públicos têm o dever de prestar contas dos gastos realizados, sendo, inclusive, ônus 

destes demonstrar que os gastos públicos foram efetivamente realizados; e) a concessão de diárias 

deve ser autorizada com moderação e absoluta transparência, tendo como norte os princípios 

constitucionais da moralidade, impessoalidade, proporcionalidade, economicidade, razoabilidade e 

legalidade e, fundamentalmente, no princípio da supremacia do interesse público. Sendo assim, a 

relatoria registrou que, embora simplificada, a prestação de contas deve, minimamente, expor os 

motivos e o nexo entre as atribuições exercidas, bem como as atividades realizadas na viagem, sob 

pena do descumprimento ao disposto no art. 70, parágrafo único, da CR/1988, ensejar a ilegalidade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm#art68
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/748370
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/764574
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art70
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das despesas e a consequente imputação de dano ao erário ao respectivo beneficiário, nos termos da 

jurisprudência desta Corte. No que tange à individualização das condutas e responsabilização pelo 

dano ao erário, o relator pontuou que o recebimento de diárias de viagem a mais, a fim de possibilitar 

o deslocamento antecipado e o retorno adiado dos participantes, é justificável pela distância entre o 

Município e os locais em que foram realizados os cursos, reuniões e fóruns, já que o tempo de viagem, 

em regra, demanda o desembarque e hospedagem do participante no lugar do evento, muitas vezes, 

com um dia de antecedência. Lado outro, considerou irregulares valores auferidos indevidamente, 

tendo em vista que diversas diárias de viagem não estavam instruídas com a respectiva comprovação 

dos gastos efetuados e que não havia indício mínimo do efetivo deslocamento dos beneficiários. Nessa 

senda, manifestou-se no sentido de que as contas relativas às diárias de viagens no âmbito do Poder 

Legislativo do Município deveriam ser julgadas irregulares, em razão do dano injustificado ao erário, 

decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, nos termos do disposto no art. 48, III, “d”, 

da Lei Orgânica deste Tribunal, devendo os agentes públicos promoverem o ressarcimento ao erário 

municipal do valor histórico de R$13.772,45, R$4.100,00 e R$5.450,00, respectivamente, devidamente 

atualizados e acrescidos de juros legais. Em relação à responsabilidade do ordenador de despesas, a 

relatoria destacou que esta Corte tem decidido que a “[...] realização de despesas de viagens 

desacompanhadas da comprovação da destinação dada aos recursos, e a desídia do ordenador em 

exigir a solicitação prévia das diárias, a comprovação das despesas dos servidores e o relatório de 

viagem destes e dos Secretários, em afronta à legislação de regência e ao disposto no art. 70, parágrafo 

único, da Constituição da República, ensejam a responsabilização do ordenador de despesa à 

época” (Processo Administrativo 712671, relator conselheiro Gilberto Diniz, sessão do dia 

6/11/2017 da Segunda Câmara). Salientou, ademais, que a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União tem se firmado no sentido de que “o ordenador de despesa tem o ônus de demonstrar a regular 

aplicação dos recursos públicos, presumindo-se sua responsabilidade por irregularidade material ou 

formal na liquidação da despesa, salvo se ele conseguir justificar que a irregularidade foi praticada 

exclusivamente por subordinado que exorbitou das ordens recebidas” (Acórdão 337/2019-Plenário, 

sessão plenária do dia 20/2/2019, relator Augusto Nardes). Além disso, o relator apontou a existência 

de fatos ainda mais graves, em que, inclusive, são apontados elementos que indicam a simulação do 

então ordenador de despesas para respaldar o pagamento de algumas diárias, tendo constatado que 

houve empenho indevido de diárias de viagens em nome de diversos vereadores do Município, que 

confirmaram o não recebimento de diárias de viagens pagas pela Câmara Municipal, conforme 

declarações constantes dos autos. Consignou, ainda, que os fatos relatados foram denominados pelo 

Ministério Público Estadual como esquema de simulação de viagens, que consistia na elaboração de 

procedimento para pagamento de diárias no qual estava incluída a emissão de notas de empenho e de 

cheque nominal aos autores da fraude ou a terceiros. Diante disso, o relator propôs a aplicação de 

multa ao então presidente da Câmara Municipal e ordenador de despesas, no valor de R$5.000,00 

(aproximadamente 20% do dano constatado), em razão da prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e 

antieconômico grave, que resultou em prejuízo ao erário, consubstanciado no ordenamento de 

despesas com diárias de viagens em desacordo com o regramento legal. Propôs, ainda, a expedição de 

recomendação aos responsáveis pelo Controle Interno da Câmara dos Vereadores para que cumpram 

e façam cumprir as determinações do art. 70 da Constituição da República, sob pena de 

responsabilidade solidária insculpida no art. 74 da Carta Magna. O conselheiro Cláudio Couto Terrão, 

em sede de retorno de vista, teceu ponderações sobre a atribuição de responsabilidade solidária ao 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art70
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/712671
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A337%20ANOACORDAO%3A2019%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art74
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ordenador de despesas em face de todo o dano ocasionado ao erário, bem como acerca da aplicação 

de sanção pecuniária ao ordenador. Destacou que a compensação das despesas realizadas em razão da 

locomoção, hospedagem e alimentação do agente público que, a serviço do órgão competente, tenha 

que se deslocar da localidade em que originalmente exerce sua atividade, pode ser formalizada por três 

meios de pagamento: a diária, o reembolso e o adiantamento. A primeira, cuja aplicação se adequa a 

este caso concreto, é empenhada e paga, via de regra, de forma adiantada ao agente, correspondendo 

a quantias pré-fixadas, proporcionais ao deslocamento realizado, nos moldes do regulamentado em 

ato normativo próprio do respectivo Poder. No presente caso, apesar de prever a concessão de diárias 

e de adiantamento aos vereadores e servidores que se afastassem do Município no exercício da função 

pública, a Resolução deixou de regulamentar a forma como seriam prestadas as contas das diárias, 

restando apenas fixadas as quantias devidas, com base na distância e na característica do destino. 

Destarte, os valores constantes nas notas de empenho coincidiam com as quantias fixadas no citado 

normativo, o que demonstra, in casu, a adoção das diárias de viagem como forma de compensação dos 

valores gastos pelos vereadores e servidores. À vista disso, compete aos agentes beneficiários das 

diárias, sob pena de descumprimento ao estabelecido no art. 70, parágrafo único, da Constituição da 

República, a prestação das contas, com a apresentação de elementos mínimos que comprovem a 

realização e as atividades exercidas na viagem, tais como relatórios, certificados de participação, 

passagens, entre outros. Por outro lado, ao ordenador de despesas compete exigir, dos vereadores e 

servidores beneficiários, a comprovação de realização da viagem, isto é, a demonstração da correta 

destinação e aplicação dos recursos públicos, ou, em caso de omissão na prestação de contas, adotar 

as providências cabíveis, sob pena de responsabilização solidária, conforme o disposto no art. 47, I, 

da Lei Orgânica do Tribunal. Desse modo, considerando não haver documentos aptos a comprovar 

a realização das viagens, os quais ensejaram a configuração de dano ao erário, e diante da falta, nos 

autos, de elementos que comprovassem a adoção das medidas cabíveis pela autoridade administrativa 

competente, entendo que sua conduta violou o disposto no art. 47, I, da Lei Orgânica, acarretando a 

responsabilização solidária do gestor ante todo o dano ao erário apurado. Contudo, no caso em tela, 

o conselheiro vistor ponderou que o gestor à época não foi citado acerca da possibilidade de 

responsabilização solidária, tampouco foi chamado a se defender sob a ótica da ordenação das 

despesas. Assim, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 

entendeu não ser possível, no caso concreto, a responsabilização solidária do ordenador de despesas, 

não vislumbrando a viabilidade de renovação da citação do gestor, com fulcro nos princípios da 

razoável duração do processo e da economicidade. Nesse diapasão, pediu vênia ao relator para divergir 

da proposta de aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que não 

houve abertura do contraditório sob a perspectiva da sua atuação como ordenador de despesas, 

motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de sanção decorrente de atos de gestão irregulares, 

tendo acompanhado o relator em relação aos demais pontos constantes no mérito da proposta de 

voto. Em face dos argumentos apresentados no voto-vista, o relator, conselheiro substituto Adonias 

Monteiro, retificou sua proposta de voto para também afastar, no caso concreto, a aplicação de multa 

ao ordenador de despesas. Sendo assim, ao final, a proposta de voto do relator foi acolhida, por 

unanimidade. Processo 1013245, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 231, 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/constituicao/constituicao.htm#art70
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/1013245
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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1.4.4 Prestação de contas de transferência voluntária. Ausência de documentos. Cobrança de taxa 

administrativa. Despesas não comprovadas, inclusive, com provisões não efetivadas. 

Irregularidade das contas. Determinação de devolução de valores de forma solidária. 

Aplicação de multas. Em conformidade com a jurisprudência uniforme dessa Corte de Contas, nos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005 e da Uniformização de 

Jurisprudência nº 03 (Acórdão nº 1421/06, processo n° 457700/06), a responsabilização pela 

devolução dos valores deve alcançar, além da entidade tomadora dos recursos, o gestor, uma vez que 

o pagamento de taxas administrativas e a falta de comprovação das despesas e provisões lançadas, 

apontam para a utilização abusiva e ilegal de entidade privada por parte de seu gestor visando ao 

aproveitamento indevido de recursos públicos. Assim, impõe-se a desconsideração da personalidade 

jurídica, nos termos do art. 508 do Código Civil e da Uniformização de Jurisprudência nº 03 desta 

Corte de Contas (Acórdão nº 1412/2006 – Pleno, de relatoria do Conselheiro Fernando Augusto 

Mello Guimarães). 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. 

Processo nº 594571/12, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

1.4.5 Representação. Aquisição/contratação de bens e serviços supostamente irregulares. 

Ausência de comprovação de dano ao erário. Falhas de transparência nos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços e na liquidação de despesas. Procedência parcial, com expedição 

de recomendações. Trata-se de Representação formulada pelos Srs., vereadores do Município, 

contra a Sra., prefeita municipal (gestão 2017/2020), relatando a ocorrência de despesas irregulares 

decorrentes de aquisições/compras de bens consumíveis/fungíveis que foram atestadas pela 

Comissão de Recebimento de Bens e de Controle de Estoque. Primeiramente, os representantes 

apontaram irregularidades na formação e execução da comissão de recebimento de bens, serviços e 

mercadorias, afirmando que seus membros careceriam de imparcialidade, por possuírem relação de 

dependência econômica com a prefeita. Questionou-se, também, a compatibilidade dos cargos 

ocupados pelos seus integrantes com as funções desempenhadas pela Comissão, com a indicação, 

inclusive, de que a utilização de cargos comissionados nessa situação violaria o art. 37, V da 

Constituição Federal. Foram também indicados vícios nos procedimentos de atestes de despesas, uma 

vez que todas as notas fiscais teriam sido assinadas pela mesma pessoa, e não por todos os membros 

da comissão, além de inexistir a identificação do responsável pelo atesto, em especial, quando do 

recebimento das marmitas e refeições. Julgue parcialmente procedente a presente Representação, 

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; Reavalie a constituição da comissão de 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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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, Boletim de Jurisprudência do TCEPR 

nº 96, disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

1.4.6 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. Aduziram os Representantes, em síntese, que: as leis por meio das quais os créditos 

adicionais foram autorizados 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. Compulsando-se 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. 

Recomenda-se 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, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

1.4.7 Representação. Voto divergente. Aumento remuneratório durante a pandemia. Ausência de 

comprovação do atendimento dos artigos 16 e 17 da LRF. Ausência de autorização para 

realização das despesas oriundas das leis municipais em análise. Deferimento cautelar. 

Divergência quanto à necessidade de imposição de multa diária em caso de descumprimento 

da medida cautelar. Monitoramento do cumprimento da medida cautelar pela Unidade 

Técnica. A 1ª Câmara apreciou representação ofertada pela Diretoria de Despesa com Pessoal – 

DDP, em face de Câmara Municipal e de Prefeitura Municipal por entender que a Lei Municipal nº 

748/2020, que trata da fixação dos subsídios dos agentes políticos do Município, afrontaria à Lei 

Complementar Federal nº 173/2020. Durante a sessão, o Eminente Conselheiro Carlos Thompson 

Costa Fernandes proferiu voto divergente, cuja tese sagrou-se vencedora por maioria de dois votos a 

um. A divergência teve caráter de complementação ao decidido pelo Eminente Relator Francisco 

Potiguar Cavalcanti Junior. Reputou-se necessária a aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento da medida cautelar deferida, no sentido de determinar que o Prefeito Municipal e o 

Presidente da Câmara Municipal se abstivessem de realizar qualquer despesa referente à majoração de 

subsídios, até decisão de mérito a ser proferida pelo Tribunal, nos termos do art. 110 da LCE nº 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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464/2012. Isso porque, tal medida serviria como reforço à obrigatoriedade de cumprimento da 

determinação da Corte de Contas. Nesse sentido, o Colegiado, por maioria, discordando parcialmente 

do voto do Conselheiro Relator, julgou pelo deferimento da medida cautelar proposta pela Diretoria 

de Despesa com Pessoal – DDP, determinando ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara 

Municipal que se abstivessem de realizar qualquer despesa referente à majoração de subsídios, em 

favor do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores do Município em 

referência, com base na Lei Municipal nº 748/2020, até decisão de mérito a ser proferida pelo Tribunal 

de Contas, com esteio no art. 121, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, sob pena de 

aplicação de multa prevista no art. 107, inciso II, alínea “f”, da mesma LC nº 464/2012, sem prejuízo 

da aplicação de multa diária aos gestores responsáveis em caso de descumprimento da cautelar, nos 

termos do art. 110 da LCE nº 464/201. Processo nº 003274/2020 – TC, Boletim de Jurisprudência 

do TCEPR nº 96, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

1.4.8 Responsabilidade. Multa. Acumulação. Princípio do non bis in idem. Processo conexo. 

Contas ordinárias. Não se aplica multa em processo de contas ordinárias caso o responsável já tenha 

sido apenado em outro processo pela mesma irregularidade, em observância ao princípio do non bis in 

idem. Acórdão nº 1501/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: 

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

 

1.4.9 Convênio. Prestação de Contas. Documentação. Ausência. Princípio da Verdade Material. 

Nota fiscal. A ausência das notas fiscais comprobatórias do pagamento das despesas constantes na 

prestação de contas pode ser relevada, excepcionalmente, diante da comprovação do emprego dos 

recursos no objeto conveniado, com fundamento no princípio da verdade material. Acórdão nº 

2210/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: 

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

 

1.4.10 Reponsabilidade. Convênio. Contrapartida. Débito. Cálculo. A não aplicação da contrapartida 

implica a devolução da parcela dos recursos federais que acabaram por substituir, indevidamente, os 

recursos do convenente, a fim de se manter a proporcionalidade de aportes estabelecida no convênio. 

O montante devido deve ser obtido da incidência de percentual - extraído da relação original entre o 

valor da contrapartida e o total de recursos pactuado no instrumento - sobre o valor dos recursos 

corretamente aplicados. Acórdão nº 8386/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 362, disponível 

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

 

1.4.11 Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Omissão do dever de prestar contas. A não 

comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais em face da omissão no dever de prestar 

contas constitui grave inobservância do dever de cuidado no trato com a coisa pública, revelando a 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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 culpa grave, uma vez que se distancia do que seria esperado de um administrador 

minimamente diligente, o que caracteriza erro grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-lei 

4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), incluído pela Lei 13.655/2018. 

Acórdão 8879/21, Boletim de Jurisprudência do TCU n 363, disponível em: 

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

 

1.4.12 Convênio. Prestação de contas. Requisito. Execução física. Execução financeira. Nexo de 

causalidade. Para a comprovação da regular a/plicação de recursos federais recebidos mediante 

convênio ou instrumento congênere, não basta a demonstração de que o objeto pactuado foi 

executado, mas que foi realizado com as verbas transferidas para esse fim. Acórdão nº 8448/21,  

Boletim de Jurisprudência do TCU n 363, disponível em: 

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

 

1.4.13 Responsabilidade. Agente público. Coação. Excludente de culpabilidade. A demonstração de 

coação moral irresistível na prática de ato irregular afasta a reprovabilidade da conduta e, por 

conseguinte, a culpabilidade do responsável. Acórdão nº 8472/21, Boletim de Jurisprudência do TCU 

n 363, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.14 Responsabilidade. Multa. Pessoa jurídica. Entidade de direito privado. Débito. Ausência. 

Afastado o débito relativo a recursos repassados mediante convênio a entidade privada, mas 

subsistindo irregularidades, a multa do art. 58 da Lei 8.443/1992 pode ser cominada ao dirigente da 

entidade, mas não à pessoa jurídica, uma vez que tal sanção é aplicável a quem pratica atos de gestão. 

Acórdão nº 8493/21, Boletim de Jurisprudência do TCU n 363, disponível em: 

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

 

1.4.15 Responsabilidade. Débito. Quitação ao responsável. Multa. Citação. Pagamento. Juros de 

Mora. Princípio da boa-fé. O pagamento tempestivo do débito na fase de citação, atualizado 

monetariamente, opera sua quitação, não cabendo a incidência de juros quando do julgamento do 

processo. Todavia, caso não reste caracterizada a boa-fé do responsável ou na subsistência de outras 

irregularidades, as contas serão julgadas irregulares com aplicação da multa prevista no art. 58, inciso 

I, da Lei 8.443/1992. Acórdão nº 1624/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: 

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

 

1.4.16 Responsabilidade. Débito. Estimativa. Impossibilidade. Contas irregulares. Multa. É cabível 

o julgamento pela irregularidade das contas, sem imputação de débito e com aplicação da multa 

prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, quando os elementos dos autos demonstrarem ter 

havido dano ao erário, mas não for possível a apuração do exato montante do débito ou sua estimativa, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.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/
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/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
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na forma prevista no art. 210, §1º, do Regimento Interno do TCU. Acórdão nº 1624/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

1.4.17 Responsabilidade. Convênio. Agente Político. Legislação. Município. Competência. 

Secretário. A comprovação de que os atos de gestão do convênio foram praticados por secretário 

municipal, conforme competência prevista em lei municipal, afasta a responsabilidade do prefeito pela 

utilização dos recursos transferidos, mesmo que, na condição de agente político, figure como 

signatário do ajuste. Acórdão nº 8674/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: 

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

 

1.4.18 As Câmaras Municipais não apresentam a condição do sujeito passivo das contribuições 
devidas aos PIS/PASEP incidente sobre as receitas governamentais. Trata-se de consulta 
formulada por presidente de Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, por meio da qual formulou o 
seguinte questionamento: “As casas legislativas municipais não gozam de personalidade jurídica de direito público 
interno, conforme o art. 41 do Código Civil, e sequer arrecadam receitas. Desta forma, Câmara Municipal deve proceder 
com o recolhimento do PASEP?” O Tribunal Pleno, preliminarmente, conheceu da consulta, por 
unanimidade. No mérito, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, destacou que as contribuições 
sociais devidas ao Pasep têm matriz constitucional e estão regulamentadas, em um primeiro nível, 
na Lei 9.715/1998, cujo inciso II do art. 2º cuida da sua apuração em relação às pessoas jurídicas de 
direito público interno. Por sua vez, a Instrução Normativa 1.911/2019, da Secretaria Especial da 
Receita Federal, vinculada ao Ministério da Economia, disciplina com maior grau de detalhamento a 
apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração das contribuições para o 
PIS/Pasep, da Cofins, das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. Em 
seguida, a relatoria salientou que, de acordo com a Instrução Normativa, há expressa designação das 
pessoas jurídicas de direito público interno como contribuintes ao PIS/Pasep (art. 282, caput), sendo 
que, para tal finalidade, é adotada a categorização dada pelo art. 41 do Código Civil (art. 283), sendo 
possível afirmar que o contribuinte do PIS/Pasep é o município, enquanto titular da personalidade 
jurídica de direito público, que congloba órgãos institucionais e administrativos, porém 
despersonalizados, como a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, as Secretarias Municiais, etc. 
Sendo assim, se o contribuinte é o município, porque detentor da personalidade jurídica de direito 
público interno, não pode a Câmara Municipal sê-lo. Não obstante, o relator salientou que o fato de 
a Câmara Municipal não ser detentora de personalidade jurídica, não afasta, por si só, eventual 
atribuição funcional de recolher o PIS/Pasep, na medida em que o Município opera por seus órgãos 
e os recolhimentos dessa modalidade tributária hão de ser feitos por algum ou alguns deles, em nome 
do ente federativo. Nesse diapasão, o relator asseverou que como as receitas correntes e as 
transferências correntes e de capital devem ser consideradas em relação à pessoa jurídica como um 
todo – que efetivamente é o contribuinte – e não aos seus órgãos despersonalizados internos de forma 
isolada, as transferências intragovernamentais entre órgãos e fundos sem personalidade jurídica do 
mesmo ente federativo não devem impactar na base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep 
incidente sobre as receitas governamentais, consoante trechos extraídos do parecer dado pela 
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, por meio da Solução de Consulta 287/2017. 

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/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9715.htm#art2II
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=104368


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 74 de 96 

Com o mesmo entendimento, destacou decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
exarada nos autos do Processo 26285-4, na qual restou consignado não competir às câmaras 
municipais o recolhimento ao PASEP referente a seus servidores, por não gozarem de personalidade 
jurídica de direito público interno, mas sim às respectivas prefeituras municipais. Diante desses 
fundamentos apresentados pelo relator, o Tribunal Pleno, por unanimidade, fixou prejulgamento de 
tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1. os contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as 
receitas governamentais correspondem às pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, 
os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter público 
criadas por lei; 2. nos termos do art. 2º, III, da Lei 9.715/1998 e do art. 281, I e II, da Instrução 
Normativa 1.911/2019 da Secretaria Especial da Receita Federal, o fato gerador do PIS/Pasep 
incidente sobre as receitas governamentais consiste na arrecadação mensal de receitas correntes e no 
recebimento mensal de recursos, a título de transferências correntes e de capital; 3. As receitas 
correntes e as transferências correntes e de capital devem ser consideradas em relação à pessoa jurídica 
como um todo – que efetivamente é o contribuinte – e não aos seus órgãos despersonalizados internos 
de forma isolada, razão pela qual as transferências intragovernamentais entre órgãos e fundos sem 
personalidade jurídica do mesmo ente federativo não impactam a base de cálculo da contribuição para 
o PIS/Pasep incidente sobre as receitas governamentais; 4. as Câmaras Municipais não apresentam a 
condição de sujeito passivo das contribuições devidas ao PIS/Pasep incidente sobre as receitas 
governamentais, uma vez que suas receitas advêm de transferências intragovernamentais entre órgãos 
pertencentes à mesma pessoa jurídica, as quais não configuram arrecadação de receita corrente ou 
transferência corrente e de capital recebida pelo município, para fins de caracterização do fato gerador 
do tributo. Processo 1098543, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.19 A aquisição de medicamentos efetuadas com a inobservância ao teto fixado pela CMED: 

multa e determinação de ressarcimento. Tratam os autos de Representação oferecida pelo Centro 

de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – SURICATO, deste Tribunal, 

que por meio da malha eletrônica de fiscalização de compra pública apurou evidências de aquisição 

de medicamentos acima dos preços definidos nas tabelas elaboradas pelo Sistema de 

acompanhamento de Mercado de Medicamentos – SAMMED – da Câmara de Regulação do Mercado 

de Medicamentos - CMED, constantes no site da ANVISA. De início, o relator, conselheiro 

Wanderley Ávila, ressaltou que compete à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – 

CMED, criada pela Lei 10.742/2003, estabelecer critérios para a fixação e ajuste de preços de 

medicamentos, inclusive dos produtos novos e novas apresentações, além de estabelecer critérios para 

fixação de margens de comercialização de medicamentos a serem observados pelos representantes, 

distribuidores, farmácias e drogarias, incluindo as margens de farmácias voltadas especificamente ao 

atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalentes de assistência médica, 

conforme disposto no art. 2º do Decreto 4.766/2003. Ademais, por meio da Orientação Interpretativa 

2/2006, a CMED determinou que “nos fornecimentos para órgãos públicos através de licitações ou 

não, o Distribuidor é obrigado a vender os produtos, tendo como referencial máximo o preço 

fabricante”, cuja conceituação está contida na Resolução 03/2009. Salientou, ainda, que as aquisições 

pela administração pública, direta ou indireta, poderão sujeitar-se à aplicação do Coeficiente de 

Adequação de Preços – CAP, conforme Resolução CMED 4/2006 Tal coeficiente, nos termos do 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/detalhe/num/262854/ano/2017
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098543
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/2003/l10.742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4766.htm#art2
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Anexo 1 da Resolução CMED 3/2011, é resultante da média da razão entre o índice de rendimento per 

capita do Brasil e os índices de rendimento per capita dos países relacionados no inciso VII do §2º do 

art. 4º da Resolução CMED 2/2004, alterada pela Resolução CMED 4/2005, ponderada pelo 

Rendimento Nacional Bruto – RNB. Sendo assim, a relatoria destacou que o CAP é um desconto 

mínimo obrigatório incidente sobre o Preço de Fábrica – PF ou preço fabricante de alguns 

medicamentos excepcionais ou de alto custo, dos hemoderivados, dos medicamentos indicados para 

o tratamento de DST/AIDS e câncer, além dos medicamentos adquiridos em decorrência de decisão 

judicial (vide Comunicado 10/2009). Nesse diapasão, o relator asseverou que a lista publicada pela 

CMED representa o preço máximo a ser praticado pela indústria farmacêutica, e na hipótese de 

descumprimento dos regulamentos da CMED pelos fornecedores de medicamentos nas compras 

efetuadas pelo setor público, os gestores públicos deverão comunicar o fato à CMED e ao Ministério 

Público, sob pena de responsabilização pela aquisição antieconômica e pela devolução dos recursos 

pagos acima do teto estabelecido pelos normativos da CMED (Acórdão TCU 1437/2007). Além 

disso, registrou que a apuração e evidência do dano ao erário se resume no valor contratado a maior 

do que o valor máximo que poderia ser fornecido ao órgão público, conforme determinação da 

CMED. Desse modo, as aquisições de medicamentos devem ser efetuadas com a observância ao teto 

fixado pela CMED, assim, a extrapolação deste teto é suficiente para a caracterização da irregularidade, 

já que afronta a legislação aplicável à espécie. Destacou, ainda, que o procedimento de utilização da 

tabela da ABCFARMA não é o parâmetro mais adequado para servir como referência de preços para 

aquisições públicas de medicamentos, uma vez que a CMED, da Anvisa, estabelece referenciais a 

serem observados na compra de medicamentos, definindo o “Preço de Fábrica” (PF); “Preço Máximo 

ao Consumidor” (PMC); e o “Preço Máximo de Venda ao Governo” (PMVG), conforme 

entendimento exarado no Acórdão TCU nº 95/2007 – Plenário. Nessa contextura, a relatoria 

entendeu caracterizado o ato antieconômico, diante da desconsideração das tabelas da SAMMED, da 

CMED, e da constatação de que as compras foram realizadas baseadas tão somente em pesquisa de 

mercado. Além disso, ressaltou que as resoluções expedidas pela CMED possuem força normativa de 

lei, devendo suas normas serem cumpridas pela sociedade independentemente da concordância ou 

não com as disposições da mesma, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 4.657/42. O relator alteou, 

em seu voto, que as empresas, ao aderirem ao ato irregular tornam-se solidárias ao agente causador 

do dano, assumindo o risco pelas consequências daí decorrentes, não podendo alegar o 

desconhecimento da legislação regulatória da compra e venda de medicamentos aos entes públicos, 

por ser este o seu negócio e do qual obtêm seus rendimentos, acrescentando que ninguém pode deixar 

de cumprir a lei alegando que não a conhece, conforme o art. 3º, do Decreto-Lei 4.657/1942. Assim, 

as empresas são incumbidas de aplicar as normas da CMED ao passo que cabe ao órgão da 

Administração Pública, que faz as aquisições de medicamentos, fiscalizar a aplicação daqueles 

regramentos, comunicando, em caso de descumprimento, o fato ao CMED e ao Ministério Público 

respectivo. Diante do exposto, o relator julgou procedente a Representação e considerou irregulares 

as despesas relativas à compra de medicamentos, aplicando multa no valor de R$5.000,00 ao então 

Secretário de Saúde do munícipio. Ademais, considerando que, no caso concreto, houve a ocorrência 

de enriquecimento ilícito, em face da caracterização de compra acima dos limites estabelecidos na 

tabela que deveria ser utilizada, decidiu que o dano ao erário, no valor de R$ 81.830,08, deverá ser 

restituído aos cofres municipais, de forma solidária, pelo gestor e pelas empresas fornecedoras, 

devidamente corrigidos nos termos do que dispõe a legislação vigente. Por fim, recomendou ao atual 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm#art3
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gestor que observe, nas compras de medicamentos pelo Município, os preços definidos nas tabelas 

elaboradas pelo SAMME, da CMED, bem como os atos normativos que regulam a matéria, e, ainda, 

ante a inobservância dos referidos normativos pelos fornecedores de medicamentos, quando de 

compras efetuadas pelo setor público, que comunique o fato à CMED e ao Ministério Público de 

Contas para adoção das medidas cabíveis. O voto do relator foi aprovado, por maioria de votos, 

ficando vencido o conselheiro Cláudio Couto Terrão, que em sede de voto vista, votou pela 

improcedência da Representação, sem prejuízo da expedição de recomendações aos atuais gestores da 

municipalidade. Processo 986853, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 232, disponível em: 

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

 

1.4.20 Recurso de Reconsideração. Tomada de Contas Especial. Responsabilidade Solidária. Nexo 

Causal. Ausência. Provimento. Determinações. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

reformou acórdão que, julgando irregular Tomada de Contas Especial, atribuiu responsabilidade 

solidária a ex-controlador-geral do Município de Porto Velho por conduta omissiva, caracterizada pela 

ausência de providências no sentido de acompanhar e fiscalizar prestações de contas de convênio 

entre a Prefeitura da capital e a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR. 

Considerou-se que a responsabilização solidária por omissão dos controladores internos perante as 

Cortes de Contas reclama a individualização da conduta irregular, do nexo de causalidade, do dano e 

de sua culpabilidade, o que não ocorreu Em casos assim, registrou o relator, o exame realizado passa 

pela verificação da presença do binômio “dever e possibilidade”, respondendo os responsáveis pelo 

controle se: incumbiam-lhe um dever de agir, aliado à possibilidade de evitar a consumação do 

prejuízo. Dessa forma, já que o nexo causal não foi demonstrado em relação ao ex-controlador geral, 

o Tribunal deu provimento ao recurso de reconsideração, julgando regulares as contas do agente de 

controle interno e determinando a exclusão do débito e multas que lhe foram aplicados. Processo nº 

00187/18 TCERO, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 22, disponível em: 

http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 Portaria do Detran e regulamentação de atividade profissional. É formalmente inconstitucional 
portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que dispõe sobre condições para o exercício 
de atividade profissional. Compete privativamente à União legislar sobre o tema (1), nos termos do 
art. 22, XVI, da Constituição Federal (CF) (2). Ademais, não existe lei complementar federal 
autorizando os estados-membros a legislarem sobre questões específicas relacionadas a essa matéria, 
conforme estabelece a repartição constitucional de competências, e, tampouco, norma primária 
estadual que disponha sobre interesse local na matéria. No caso, a portaria impugnada desbordou o 
âmbito meramente administrativo ao disciplinar a profissão de despachante documentalista, 
estabelecendo requisitos para a habilitação e o credenciamento dos profissionais, definindo 
atribuições, deveres, impedimentos, e cominando penalidades. Com base nesse entendimento, o 
Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/986853
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b
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Portaria 80/2006 e, por arrastamento, a da Portaria 831/2001, ambas do Detran do estado do 
Tocantins. ADI nº 6754/TO, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1023/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 

2.2 Organização do Estado, Comissão Parlamentar de Inquérito, Separação de Poderes, Tribunal 
de Contas. Em juízo de delibação, não é possível a convocação de governadores de estados-membros 
da Federação por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada pelo Senado Federal. A 
prerrogativa das CPIs de ouvir testemunhas não confere aos órgãos de investigação parlamentar o 
poder de convocar quaisquer pessoas a depor, sob quaisquer circunstâncias, pois existem limitações à 
obrigação de testemunhar. Entre elas, encontra-se a isenção constitucional do Presidente da República 
à obrigatoriedade de testemunhar perante comissões parlamentares, extensível aos governadores por 
aplicação do critério da simetria entre a União e os estados. É injustificável a situação de submissão 
institucional. Ante a ausência de norma constitucional autorizadora, o Congresso Nacional ou suas 
comissões parlamentares não podem impor aos chefes do Poder Executivo estadual o dever de prestar 
esclarecimentos e oferecer explicações, mediante convocação de natureza compulsória, com possível 
transgressão à autonomia assegurada constitucionalmente aos entes políticos estaduais e desrespeito 
ao equilíbrio e harmonia que devem reger as relações federativas. Caracteriza excesso de poder a 
ampliação do poder investigativo das CPIs para atingir a esfera de competência dos estados federados 
ou as atribuições exclusivas — competências autônomas — do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Os governadores prestam contas perante a Assembleia Legislativa regional (contas de governo ou de 
gestão estadual) ou perante o TCU (recursos federais), mas jamais perante o Congresso Nacional. A 
amplitude do poder investigativo das CPIs do Senado Federal e da Câmara dos Deputados coincide 
com a extensão das atribuições do Congresso Nacional. Com base nesses entendimentos, o Plenário 
referendou decisão em que deferido o pedido de medida cautelar em arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, suspendendo as convocações dos governadores realizadas pela CPI da 
Pandemia, sem prejuízo da possibilidade de o órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades 
estatais para comparecerem, voluntariamente, a reunião da comissão a ser agendada de comum acordo. 
Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Roberto Barroso e Nunes 
Marques acompanharam com ressalvas a ministra Rosa Weber (relatora). ADPF nº 848 MC-Ref/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1023/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Preferência da União no recebimento de créditos da dívida ativa. O concurso de preferência 
entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários, previsto no 
parágrafo único do art. 187 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e no parágrafo único 
do art. 29 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), não foi recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988). Isso porque ameaça o pacto federativo e contraria o inc. III do art. 19 
da CF/1988 (1) a definição de hierarquia na cobrança judicial dos créditos da dívida pública da União 
aos estados e Distrito Federal e esses aos Municípios. A autonomia e a isonomia dos entes federados 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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são os alicerces para a manutenção do modelo jurídico-constitucional adotado. Somente pela 
Constituição, e quando houver finalidade constitucional adequadamente demonstrada, pode-se criar 
distinções entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários. 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em 
arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a não recepção, pela CF/1988, 
das normas previstas no parágrafo único do art. 187 da Lei 5.172/1966 e no parágrafo único do art. 
29 da Lei 6.830/1980, e para cancelar o Enunciado 563 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 
(STF) (2). ADPF nº 357/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1023, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm 

 

3.2 Revisão de Consultas. Conhecimento e deferimento conforme requerido, com adoção das 
novas redações propostas pelo Ministério Público de Contas para adequação às recentes 
alterações na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Modulação dos 
efeitos para aplicação somente a partir do exercício de 2001. O Pleno apreciou pedido revisional 
de Consultas requerido por Sua Excelência o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, a 
fim de que o Tribunal revisasse os entendimentos adotados nos autos dos Processos de Consulta nº 
6.335/2007-TC, 12.704/2013- TC, 13.615/2001- TC e 18.480/2015 – TC, de maneira a 
compatibilizá-los com as inovações produzidas por meio da Lei Complementar Nacional nº 
178/2021 e, por decorrência lógica, também com as diretrizes de uniformização normativa 
delineadas pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio da 11ª Edição, do seu Manual de 
Demonstrativos Fiscais. O Colegiado, à unanimidade, nos termos do voto proferido pelo 
Conselheiro Relator, e acatando o parecer da CONJU, julgou pelo conhecimento do pedido de 
revisão proposto, a respeito das interpretações dadas nas resoluções nos processos de consultas nºs 
6.335/2007-TC, 12.704/2013-TC, 13.615/2001-TC e 18.480/2015-TC, e no mérito pelo 
deferimento do pedido, fixando as novas redações a seguir: DECISÃO Nº 720/2007 (PROCESSO 
DE CONSULTA Nº 6.535/2007- TC), NOVO DISPOSITIVO: Os valores referentes ao Imposto 
de Renda de Pessoa Física retido na fonte atinentes aos servidores públicos estaduais e municipais 
compõem a base de cálculo da remuneração bruta definida por via do art. 18, §3º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, razão por que também integram o conceito de Despesa com Pessoal para 
fins de apuração dos limites legais; DECISÃO Nº 1482/2014 (PROCESSO DE CONSULTA Nº 
12.704/2013-TC): NOVO DISPOSITIVO: Os valores referentes às contribuições previdenciárias 
recolhidas dos agentes remunerados pela Administração Pública compõem a base de cálculo da 
remuneração bruta definida por via do art. 18, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão por que 
também integram o conceito de Despesa com Pessoal para fins de apuração dos limites legais; 
DECISÃO Nº 1482/2014 (PROCESSO DE CONSULTA Nº 12.704/2013-TC), NOVO 
DISPOSITIVO: Os valores referentes às contribuições previdenciárias recolhidas dos agentes 
remunerados pela Administração Pública compõem a base de cálculo da remuneração bruta definida 
por via do art. 18, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão por que também integram o conceito 
de Despesa com Pessoal para fins de apuração dos limites legais; DECISÃO Nº 599/2001 
(PROCESSO DE CONSULTA Nº 13.615/2001-TC), NOVO DISPOSITIVO: Os valores 
referentes aos gastos com pensionistas integram o conceito de Despesa com Pessoal para fins de 
apuração dos limites legais, ressalvando-se, apenas, aqueles eventualmente custeados por meio das 
contribuições recolhidas dos próprios segurados – ou, quiçá, dos rendimentos oriundos da aplicação 
financeira destas –, nos termos da interpretação associada, em especial, entre o art. 169, caput, da 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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Constituição da República e o art. 19, §1º, VI, a, da Lei de Responsabilidade Fiscal; ACÓRDÃO Nº 
265/2018 (PROCESSO DE CONSULTA Nº 18.480/2015-TC), NOVO DISPOSITIVO: Os 
gastos com o pessoal inativo dos Poderes e Órgãos autônomos devem ser incluídos na base de 
cálculo das despesas com pessoal destes para fins de apuração dos limites legais aplicáveis, não 
importando, para tanto, se o correlato ônus financeiro se encontre atribuído a Poder ou Órgão 
autônomo diverso, nos termos do art. 20, §7º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, julgou 
pela modulação dos efeitos da decisão, de forma que continuassem sendo consideradas as regras e 
interpretações anteriormente vigentes para a apuração e cálculo dos gastos e valores da Receita 
Corrente Líquida com relação às despesas realizadas e respectivos cálculos referentes ao exercício 
do ano de 2020, aplicando-se as novas interpretações alcançadas através desse pedido revisional 
apenas a partir do mês de janeiro de 2021. Processo nº 01928/2021 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__
TCE_RN.pdf 

 

3.3 Gestão Fiscal. Publicação incompleta do RGF. Ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Previsão de imposição de sanções me lei e Resolução, pela inobservância das condições 
previstas em Lei para a publicação do RGF. Inteligência do artigo 5º, I e º 1º da Lei Ordinária 
nº 10.028/2000. Aplicação de multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do 
Chefe do Poder Legislativo. Situação que não configura mero atraso nos envios dos 
instrumentos de transparência na gestão fiscal. Não incidência da Súmula nº 29 do 
TCE/RN.  A 1ª Câmara apreciou a gestão fiscal de Câmara Municipal, concernente ao exercício de 
2016, na qual foi constatada a publicação incompleta do RGF do 2º semestre, vez que teria sido 
publicado tão somente com o Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, restando ausentes 
os Anexos 5, 6 e 7. Consignou-se que a Lei Complementar Federal n.º 101/2000, a Lei 
Complementar Estadual n.º 464/2012 e a Resolução n.º 012/2016-TCE previam imposição de 
sanções pela inobservância das condições previstas em Lei quando da publicação do RGF. Invocou-
se o art. 5°, I e §1°, da Lei Ordinária n° 10.028/2000. Assinalou, o Relator, que a omissão verificada, 
além de transgredir os comandos normativos da LRF e seus propósitos, findaria por dificultar a 
fiscalização do controle externo e também a efetividade do próprio controle social. Registrou-se, 
ainda, que a situação não configuraria mero atraso nos envios dos instrumentos de transparência da 
gestão fiscal a este Tribunal de Contas, de que trata a Súmula nº 29 desta Corte, razão pela qual, após 
transitando em julgado Decisão colegiada condenatória da Corte de Contas pelas condutas 
omissivas, tal condenação deveria ser encaminhada à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 1º, inciso 
I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 
135/2010. O Colegiado decidiu, à unanimidade, julgar pela a desaprovação das contas da Câmara 
Municipal em referência, atinente ao exercício de 2016, na forma do art. 75, I, da LCE n.º 464/2012, 
c/c o disposto na Lei Federal nº 10.028/2000 e na Resolução nº 011/2016 – TCE/RN, aplicando 
multa equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do Chefe do Poder Legislativo, 
pela ausência da divulgação integral do RGF do 2º semestre, conforme previsão do artigo 5º, inciso 
I, da Lei nº 10.028/2000, c/c com artigo 28, inciso V, da Resolução nº 004/2013-TCE, além da 
representação ao Ministério Público Estadual para fins de apuração da prática de ato de improbidade 
administrativa. Processo nº 04403/2020 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/21, 
disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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3.4 Gestão Fiscal. Voto divergente. Publicação simplificada dos RGFS e RREOs. 
Irregularidades. Aplicação de multas. Divergência quanto à fundamentação legal e ao valor 
da multa pela aplicação simplificada dos RREOs. Representação ao Ministério Público 
Estadual.  A 1ª Câmara apreciou Gestão Fiscal de Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 
2010, na qual se verificou a publicação simplificada dos RGFs e RREOs no exercício financeiro de 
2010. Durante a sessão, o Eminente Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes proferiu voto 
divergente, cuja tese sagrou-se vencedora por maioria de dois votos a um. A divergência se deu 
quanto ao fundamento legal e, em consequência, quanto ao valor da multa, ante a publicação 
simplificada dos RREOs dos 1º ao 6º bimestres; e quanto à necessidade de remessa imediata ao 
Ministério Público Estadual. Isso porque o Digníssimo Conselheiro Relator determinou a aplicação 
de multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do Chefe do Poder Executivo, em razão 
ausência de publicação dos RGFs conforme determinação legal, com fundamento no artigo 5º, inciso 
I, da Lei nº 10.028/2000 c/c com artigo 26, V, da Resolução nº 012/2007- TCE. Todavia, ao tratar 
da publicação simplificada dos RREOs, em que pese tenha indicado como infração a ausência de 
publicação com observância à norma legal, imputou a penalidade constante do art. 28, inciso I, alínea 
“a”, item 3, da Resolução nº 012/2007, que se refere aos casos em que há descumprimento superior 
a 30 e inferior a 60 dias dos prazos fixados na mencionada Resolução, enquanto que a situação 
enfrentada tratava-se da publicação simplificada dos RREOs, em desconformidade, portanto, com 
os requisitos estabelecidos na referida norma. Assinalou-se que a publicação do demonstrativo 
simplificado no lugar do RREO representaria ofensa aos arts. 52 e 53 da LRF, ao Manual de 
Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional e à Resolução n.º 012/2007-TCE. Nesse 
sentido, consignou-se que a sanção aplicada à espécie deveria ser a multa prevista no art. 28, inciso 
I, alínea “b”, da Resolução nº 012/2007, que estabelece sanção quando houver “infringência a 
qualquer das demais normas desta Resolução, em especial quanto à sonegação de informações ao 
SIAI ou à prestação destas em desacordo com as instruções constantes do Manual de Preenchimento 
dos Anexos, no valor compreendido entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais)” 
e não a punição estabelecida na alínea “a” do mesmo dispositivo, como feito pelo Excelentíssimo 
Conselheiro Relator. Nesse sentido, o Colegiado, discordando parcialmente do Voto do 
Excelentíssimo Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior – que aplicou multa de R$ 600,00 
para cada RREO publicado de forma simplificada, nos termos do art. 28, inciso I, alínea “a”, da 
Resolução nº 012/2007 e não determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual –, 
Acordaram os Conselheiros, nos termos do voto divergente proferido pelo Conselheiro Carlos 
Thompson Costa Fernandes, julgar pela não aprovação da matéria, no esteio do art. 78, II, da LCE 
n.º 121/1994, c/c o disposto na Lei Federal nº 10.028/2000 e na Resolução nº 012/2007 – 
TCE/RN, impondo-se à gestora responsável multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada RREO 
publicado de forma simplificada, o que totalizou R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 102, 
inciso II, da LCE nº 121/1994 c/c art. 28, inciso I, alínea “b”, da Resolução nº 012/2007; além da 
representação ao Ministério Público Estadual para fins de apuração da prática de ato de improbidade 
administrativa. Processo nº 700346/2010 – TC,  Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/21, 
disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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3.5 Controle Externo. Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal. Exercício de 
2013. Ausência da documentação necessária à verificação das alterações orçamentárias. 
Abertura de crédito suplementar em montante superior ao autorizado na LOA. Deficit 
orçamentário. Não adoção de medidas para arrecadação da dívida ativa. Repasse de 
Recursos à Câmara Municipal superior ao teto constitucional. Descumprimento dos 
preceitos constitucionais e legais que regem a despesa com pessoal. Defict financeiro. 
Inscrição de restos a pagar sem disponibilidade financeira. Sonegação de documentos. 
Divergência de dados. Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. Expedição de 
recomendações. Instauração de processo autônomo de apuração de responsabilidade. 
Cientificação do CRC acerca da conduta do contador. Versaram os autos sobre as Contas 
Anuais do Chefe do Poder Executivo do ente jurisdicionado, atinentes ao exercício financeiro de 
2013, 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 ao Tribunal de Contas de alguns documentos 
exigidos pelos arts. 10 e 11 da Resolução nº 04/2013-TCE; abertura de crédito suplementar em 
montante superior ao autorizado na LOA; não envio dos decretos utilizados para abertura de 
créditos adicionais; baixa arrecadação do IRRF; os dados informados na PCA, relativos à receita e à 
despesa executadas, não estão compatíveis com os informados ao SIAI; apuração de déficit 
orçamentário; os saldos constantes dos extratos bancários divergem dos valores registrados no 
Balanço Patrimonial; apuração de insuficiência financeira; não inscrição/arrecadação de dívida ativa; 
o saldo de restos a pagar apresentado no Balanço Patrimonial diverge do apurado no Anexo 17 da 
PCA; não há disponibilidade financeira suficiente para o pagamento de restos a pagar; Lei de 
Diretrizes Orçamentárias não contém o Anexo de Metas Fiscais estabelecendo a meta de resultado 
primário; o Poder Executivo ultrapassou o limite de despesa com pessoal estabelecido na LRF; o 
valor repassado pelo Executivo ao Legislativo ultrapassou o limite máximo estabelecido na 
Constituição Federal; despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo ultrapassou o limite 
legal". Analisando as irregularidades apontadas pelo Corpo Técnico, entendeu o ilustre Relator o 
seguinte: 1) Quanto às alterações orçamentárias, a abertura de crédito suplementar em montante 
superior ao autorizado na LOA deveria ser considerada na emissão de Parecer Prévio; 2) Déficit 
orçamentário, sendo o Prefeito alertado sobre o déficit que se avizinhava, não houve surpresa na 
frustração da receita, como argumentado pelo responsável, assim, o déficit orçamentário deveria ser 
considerado para a propositura de desaprovação de contas; 3) Dívida ativa, ainda que a arrecadação 
do crédito da Dívida Ativa dependesse da adimplência pelos devedores, não fora comprovada nos 
autos qualquer medida adotada pelo município para a cobrança do débito, tais como o envio de 
cartas-cobrança ou o ajuizamento de execuções fiscais, tendo destacado, ainda, o Corpo Técnico, 
que as movimentaçõesconstantes na relação de lançamentos inscritos em Dívida Ativa não foram 
registradas no Balanço Patrimonial, nem em outro demonstrativo contábil. Assim, como o Corpo 
técnico teria ressaltado que “em exercícios anteriorestambém foi reconhecida a ausência do registro 
da dívida ativa dentre os apontamentos dos Relatórios de Auditoria sem adoção de qualquer medida 
de acompanhamento do seu saldo ou providências para sua devida cobrança e arrecadação” reputou 
o ilustre Relator que a situação de 2013 deveria ser valorada como de elevado grau de gravosidade, 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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contribuindo para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas. Considerou 
também relevante a emissão de Recomendação ao atual gestor do ente para que adotasse as medidas 
necessárias à inscrição e cobrança da Dívida Ativa; 4) Repasse de recursos à Câmara Municipal 
superior ao teto constitucional enseja a propositura de desaprovação das contas; 5) Despesa com 
pessoal, consoante apontado nos autos pela Unidade Instrutiva, ao final de 2012 a despesa com 
pessoal do ente já se encontrava acima do limite prudencial, o que atrairia a aplicação do parágrafo 
único do art. 22, da LRF. Vislumbrou-se que não houve a demonstração de que as medidas elencadas 
no citado dispositivo teriam sido adotadas em 2013 e, assim, não tendo o gestor envidado esforços 
para reduzir a despesa, não haveria como justificar o aumento de despesa ao longo do exercício de 
2013, devendo tal irregularidade ser considerada para a emissão de Parecer Prévio desfavorável à 
aprovação das contas; 6) Previsão e arrecadação de IRRF, a irregularidade não diria respeito à 
deficiência na arrecadação do tributo em si, sendo que a situação demonstrara o descumprimento 
das diretrizes de planejamento orçamentário, notadamente a norma insculpida no artigo 12 da LRF. 
Na situação analisada, a LOA de 2013 teria sido elaborada em 2012 – antes, portanto, da gestão do 
então gestor, razão pela qual essa constatação não impactaria na análise das contas, devendo ser 
expedida recomendação aos atuais Chefes dos Poder Executivo e do Poder Legislativo para que, na 
elaboração das leis orçamentárias, observassem a norma prevista no artigo 12 da LRF; 7) Déficit 
financeiro, a ocorrência de Déficit Financeiro e a inscrição de Restos a Pagar sem disponibilidade 
financeira também deveriam impactar na emissão do Parecer Prévio; 8) Sonegação de documentos 
e divergência de dados. Na esteira da jurisprudência desta Corte, as demonstrações contábeis 
retificadas não deveriam ser consideradas para fins de análise, subsistindo, portanto, as 
inconsistências apontadas, havendo decisões do Pleno e das duas Câmaras de Contas pela 
cientificação do Conselho Regional de Contabilidade para apuração dos procedimentos adotados 
pelo Contador – a exemplo do Acórdão nº 44/2020-TC da 2ª Câmara, do Acórdão nº 136/2019-
TC da 1ª Câmara e do Acórdão nº 117/2019-TC do Pleno; 9) Demais irregularidades. O Relatório 
de Auditoria apontara que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 não continha o Anexo de 
Metas Fiscais estabelecendo a meta de resultado primário e que a despesa com folha de pagamento 
do Poder Legislativo teria ultrapassado o limite legal. O douto Relator reconheceu que essas 
irregularidades não poderiam ser imputadas ao Prefeito Municipal de 2013, não devendo ter impacto 
na emissão do respectivo parecer prévio, postergando-se sua análise para momento próprio, em 
autos apartados. Assim, acordaram os Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro 
Relator, e, divergindo do posicionamento do Corpo Técnico apenas em relação à superestimativa de 
receita de IRRF impactar a análise das contas, julgar: a) pela emissão de Parecer Prévio desfavorável 
à aprovação das contas da Prefeitura Municipal jurisdicionada, relativas ao exercício de 2013; b) por 
Recomendar ao atual Chefe do Poder Executivo para que adotasse as medidas necessárias à melhoria 
da qualidade das informações contábeis, tomasse as providências para a efetiva inscrição e 
arrecadação da Dívida Ativa; c) por recomendar ao atual Chefe do Poder Legislativo que observasse 
a norma do art. 12 da LRF; d) por cientificar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Rio Grande do Norte acerca dos procedimentos adotados pelo contador responsável; e) nos termos 
do 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: e.1) instauração 
de processo autônomo de apuração de responsabilidade, a ser providenciado pela Diretoria de 
Administração Municipal; e.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. 
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Processo nº 5857/2014 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__
TCE_RN.pdf 

 

3.6 Constitucional, Administrativo e Financeiro. Transparência da Gestão Fiscal. Publicação 
em desconformidade ao disposto no art. 55, I “a”, III, “a” e “b”, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF. Irregularidade da matéria. Aplicação da multa de 5% (cinco por cento) 
incidentes sobre os vencimentos anuais do gestor responsável, com base do art. 30, da 
Resolução nº 40/2013. Versaram os autos sobre a Apuração de Responsabilidade em razão de 
problemas sindicalizados na transparência da gestão fiscal da Câmara Municipal jurisdicionada, 
competência de 2014. Segundo o Corpo Técnico, a Câmara Municipal em questão teria descumprido 
obrigações normativas correspondentes à divulgação dos instrumentos de transparência da gestão 
fiscal. No caso, teria sido identificada a falta de publicação dos dados relativos ao Relatório de Gestão 
Fiscal (RGF) do 1º e 2º semestres de 2014, o que foi ratificado pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal. De acordo com o Corpo Técnico, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo 
apresentado a esta Corte de Contas referente ao 1º e 2º semestre de 2014, publicado no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), não teria consignado os 
Demonstrativos do montante das Disponibilidades de Caixa, da Despesa com Pessoal e o 
Demonstrativo da inscrição em restos a pagar. Assim, para a ilustre Conselheira-Substituta Relatora, 
a questão não seria a falta de publicação, mas de publicação em desconformidade ao disposto no art. 
55, I, “a”, III, “a” e “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Apontou, por sua vez, a Relatora 
que na época da competência examinada se encontrava vigente a Resolução nº 04/2013, e que, nos 
termos do seu art. 6º, §§2º e 3º, a estrutura teria assim definida: a) a despesa com pessoal deveria 
evidenciar os gastos com inativos e pensionistas (o que não ocorreu de fato); b) o relatório do último 
período deveria detalhar as disponibilidades de caixa em 31 de dezembro, o que foi cumprido. Nem 
a DAM nem o MPC refutaram o valor apresentado de R$ 96,43. Se houver ocorrido devolução de 
sobra financeira à conta única do tesouro municipal, o montante se justifica. Para refutá-lo, tanto a 
DAM como o MPC deveriam ter apresentado prova (s) em sentido contrário, o que não se deu; c) 
as informações de restos a pagar deveriam ser prestadas conforme anexo XX do sistema de 
informática SIAI. Aqui, reside dúvida metódica. Teoricamente, só existirão resíduos passivos se a 
despesa houver sido empenhada e não paga (art. 36 da Lei 4.320/1964). Os demonstrativos 
apontados pelo agente apontam saldos zerados. Por outro lado, conclusivamente, nem a DAM (no 
evento 25) nem o MPC (evento 33) quantificaram o passivo flutuante nesse sentido. Assim, concluiu 
a Relatora que somente a inconformidade com pessoal se sustentaria juridicamente e que pensar em 
sentido oposto seria validar a responsabilidade objetiva no caso concreto, o que não guardaria 
razoabilidade. Desse modo, entendeu a ilustre Conselheira Substituta pela cominação de sanção 
pecuniária no valor mínimo estabelecido na Resolução nº 04/2013, cujo fundamento de validade 
remonta ao art. 1°, §3°, da LC nº 464/2012 c/c art. 5°, inciso I, §2° da Lei 10.028/2000), qual seja, 
5% (cinco por cento) do valor dos vencimentos anuais do gestor. Ao final, propôs a Excelentíssima 
Relatora do feito pela desaprovação da matéria e pela imputação de sanção ao responsável, nos 
termos expostos na Proposta de Voto, por violação ao artigo 30, da Resolução nº 04/2013. Assim, 
acordaram os Conselheiros da 2ª Câmara de Contas, nos termos do Voto proferido pela Conselheira 
Relatora, julgar pela desaprovação da matéria e pela imputação da sanção pecuniária ao responsável, 
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por violação ao art. 30, da Resolução 04/2013, cujo 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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fundamento de validade remonta ao art. 1° §3°, da LC nº 464/2012 c/c o art. 5°, inciso I, §2°, da 
Lei nº 10.028/2000. Processo nº 000542/2019 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 
3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__
TCE_RN.pdf 

 

3.7 Finanças Públicas. Despesas Públicas. Festividade. Requisito. As despesas à conta de recursos 
públicos com festividades e eventos comemorativos devem observar os seguintes requisitos, sob 
pena de responsabilização dos agentes que autorizarem a sua realização: i) vinculação às finalidades 
e objetivos da entidade; ii) moderação dos valores despendidos; iii) natureza excepcional; e iv) 
submissão aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade. Acórdão nº 
1641/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

3.8 Finanças Públicas. Royalities. Utilização. Recomendação. Boas Práticas. Investimento 
Público. Parecer em Consulta TC nº 18/21. Parecer em Consulta TC nº 018/2021. 1. Os recursos 
transferidos aos municípios a título de compensação financeira pela exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais 
no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva 
(royalties) devem ser aplicados conforme a Lei Federal nº 7.990/89 e as regras de direito financeiro, 
sendo, portanto, vedada sua aplicação no pagamento de dívidas que não sejam com a União, e no 
pagamento do quadro permanente de pessoal (exceto do magistério em efetivo exercício na rede 
pública). 2. Em satisfação à exigência legal de responsabilidade na gestão fiscal (art. 1º, §1º, da Lei 
Complementar Federal nº 101/00), bem como em reconhecimento ao caráter volátil, finito e incerto 
dessa participação governamental, é boa prática a priorização do direcionamento dos recursos 
provenientes da compensação financeira dos royalties para a realização de investimentos públicos, 
ante a necessidade de se viabilizar mudanças estruturais com esses recursos, garantindo emprego e 
renda às regiões quando a exploração cessar, e salvaguardando, com isso, as futuras gerações. 
Consulta TC nº 18/21, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
113.pdf 

 

3.9 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Servidor Público. Restruturação administrativa. 
COVID-19. É vedada a restruturação administrativa que implique em aumento na despesa com 
pessoal durante o período vedado pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, ainda que haja 
previsão de compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, eis que o §2º do art. 
8º da referida lei não se aplica à hipótese de alteração de estrutura de carreira, prevista em seu inciso 
III. Decisão TC nº 1620/21, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 113, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
113.pdf 

 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-113.pdf
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4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Pensão especial de ex-combatente. Filha maior solteira. Legislação. Marco temporal. 
A percepção de renda equivalente ou superior ao salário mínimo não é, por si só, critério para 
caracterizar subsistência condigna e, em consequência, inexistência de dependência econômica do 
beneficiário em relação ao instituidor da pensão, devendo-se ponderar as peculiaridades de cada caso 
concreto, especialmente quando o beneficiário for portador de doença crônica incapacitante. Acórdão 
nº 8314/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.2 Inativação de professor universitário. Preenchimento dos requisitos legais. Incorporação da 
TIDE proporcionalmente aos proventos. Definição como regime de trabalho, pela Lei 
Estadual nº 19.594/18. Incidência de contribuição previdenciária obrigatória, independente 
do tempo de sua percepção. Situação extraordinária que permite, excepcionalmente, seja 
relevada a exigência de lei em sentido estrito prevendo a incorporação proporcional. 
Interpretação sistêmica e observância do princípio da equidade. Preservação do equilíbrio 
financeiro e atuarial. Legalidade e registro, com encaminhamento à CGF. Justamente em razão 
da previsão, de que a TIDE somente pode ser tratada como regime de trabalho, é que decorre outra 
característica de grande relevância, segundo a qual, obrigatoriamente, deverá ser recolhida a 
contribuição previdenciária sobre essa parcela. Tal situação diferencia a TIDE dos professores 
universitários das outras situações em que, não sendo obrigatório o desconto previdenciário sobre 
determinada gratificação transitória, pode o servidor, caso ausente a previsão legal de sua incorporação 
proporcional aos proventos de inativação, questionar esse recolhimento e solicitar que ele deixe de ser 
feito, vez que indevido o decréscimo de sua remuneração líquida. Nesse sentido, aliás, a orientação do 
Supremo Tribunal Federal no RE 593068, com repercussão geral (Tema nº 163), que estabelece, em 
síntese, que “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” (RE 593068, Órgão julgador Tribunal Pleno, Relator Min. 
ROBERTO BARROSO, Julgamento: 11/10/2018, Publicação: 22/03/2019).  Nessas condições, 
pode-se concluir que a Lei Estadual n° 19.594/2018, ao prever a TIDE como regime de trabalho, 
tornando obrigatória a incidência de contribuição previdenciária, e, ao mesmo tempo, condicionar sua 
incorporação nos proventos ao tempo de 15 anos de sua percepção, e apenas de forma integral, criou 
uma situação em total desconformidade com as regras e princípios previdenciários vigentes, que obriga 
o aplicador do direito à utilização dos princípios gerais de direito para a solução da questão em favor 
dos servidores que não tenham satisfeito o requisito temporal indicado. No caso concreto, sendo o 
ato originário de concessão do benefício de outubro de 2012, há que se levar em conta, em primeiro 
lugar, que o servidor foi surpreendido, após a aposentadoria, com o advento da referida lei estadual, 
haja vista que,  anteriormente, o entendimento desta Corte garantia a ele, por meio dos Acórdãos 
2847/2016 e 3.419/2017, complementado pelo Acórdão nº 4.147/17, todos do Tribunal Pleno, a 
incorporação proporcional da TIDE aos proventos, dada sua natureza de verba transitória. Nesse 
panorama, a legislação aplicável ao servidor, vigente à época em que foram satisfeitos os requisitos 
para a aposentadoria, no caso concreto, garantiria a incorporação proporcional. Por outro lado, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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conforme já apontado, dada a obrigatoriedade de incidência da contribuição previdenciária sobre a 
TIDE, de acordo com o novo regramento, a exclusão integral da verba implicaria em ofensa aos 
princípio da boafé e da confiança, na medida em que, numa interpretação a contrario senso do RE 
593068, haveria a justa expectativa do servidor com relação à incorporação aos proventos, ainda que 
de forma proporcional. Outrossim, é importante assinalar que, sendo a incorporação proporcional ao 
tempo de contribuição, não se verifica, a priori, infração ao princípio contributivo, ainda mais, quando 
contrastada essa situação com a dos servidores que, mesmo sem o recolhimento de contribuição pelo 
período integral, isto é, de 35 anos para homens e de 30 para mulheres (sendo suficientes, apenas, 15 
anos de percepção), por expressa previsão legal, incorporam de forma integral a referida vantagem. 
Assim, a incorporação proporcional da TIDE, no caso ora em análise, atende ao princípio da equidade, 
evitando-se o desequilíbrio no tratamento de situações similares, com a concessão de vantagem 
integral em determinados casos, mesmo em inobservância ao princípio contributivo, e sua supressão 
em outros, quando esse princípio teria sido observado. Processo nº 331213/13, Boletim de 
Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

4.3 Consulta. Possibilidade do RPPS devolver ao Município valores de contribuição patronal 
sobre o terço de férias dos servidores. Vedação ao enriquecimento sem causa. Prescrição 
quinquenal. Prévia reavaliação atuarial. Equacionamento do déficit.  É possível que o Regime 
Próprio de Previdência Social efetue a devolução ao Município dos valores de contribuição patronal 
sobre o terço de férias pagos aos servidores municipais, desde que observada a prescrição quinquenal 
e condicionada à prévia reavaliação atuarial e ao equacionamento do déficit, caso verificado. Processo 
nº 110499/20, Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

4.4 Análise da legalidade de ato de aposentadoria. Implemento da idade limite para permanência 
no serviço público. Preenchimento dos requisitos necessários para inativação com base na 
regra do direito adquirido prescrita no artigo 6º da EC 41/2003. Aposentadoria voluntária. 
Viabilidade de concessão com fulcro no fundamento mais vantajoso para a parte interessada. 
Vedação à aplicação do regime híbrido. Divergência do corpo técnico e do MPC quanto aos 
efeitos do ato aposentador. Registro do ato.  Versaram os autos acerca da apreciação da legalidade 
da aposentadoria ao segurado. No bojo dos autos, a Diretoria de Atos de Pessoal – DAP manifestara-
se pela denegação do registro do ato, haja vista que o ato aposentador não teria retroagido seus efeitos 
ao dia imediato àquele em que o servidor atingira a idade limite de permanência no serviço, nos termos 
da Lei Complementar Municipal que fixa o regime próprio de previdência do servidor em tela. 
Asseverou o Relator do feito que, quando da publicação do ato inativador – que concedera 
aposentadoria voluntária com fulcro na regra do direito adquirido assegurada no art. artigo 6º, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 –, a parte 
interessada já havia completado 70 anos de idade, o que autorizaria a concessão da aposentadoria 
compulsória, visto que anterior à vigência da Lei Complementar nº 152/2015 – a qual alterou tal 
requisito etário para 75 anos de idade. Entendeu, por sua vez, que a inativação, nos termos em que 
fora concedida pela Administração Pública, constituírase mais benéfica à parte interessada, pois que 
baseada nas regras da paridade e da integralidade, diferentemente do regime da aposentadoria 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
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compulsória, pelo qual se aplicaria a regra da média aritmética das maiores contribuições do servidor, 
nos moldes do 1º, da Lei nº10.887/2004. Relatou, ainda, que tal posicionamento estaria, inclusive, em 
consonância com oartigo 77, da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31/12/2009. Aduziu, 
também, que a retroação de efeitos ao dia anterior em que o servidor atingira a idade limite de 
permanência no serviço não encontrava previsão no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº41/2003 
e nem em sede da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31/12/2009, entendendo desnecessário 
que a Corte de Contas determinasse à Administração Pública o cumprimento de tal conduta sem 
amparo legal. Nesse passo, apontou-se que tal comando constaria do dispositivo da Lei Complementar 
Municipal do ente que se referiria à aposentadoria compulsória, modalidade que não fundamentaria a 
inativação em espeque, além de que a aplicação do referido dispositivo, o qual se referia à 
aposentadoria compulsória, à situação dos autos, ensejaria a utilização de um regime híbrido, vedado 
pela Suprema Corte. Por fim, segundo o eminente Relator, sendo a questãorelativa aos efeitos do ato 
a única irregularidade apurada nos autos, concluiu, em dissonância com o Corpo Técnico e com o 
Parecer Ministerial, pelo registro do ato aposentador, voto que foi acolhido, à unanimidade, pelo Pleno 
desta Corte. Processo nº 020374/2016 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 03/21, 
disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

4.5 Análise da legalidade do ato de aposentadoria. Art. 71, inciso III, da CF/88. Aposentadoria 
de Servidor Público. Regime Próprio de Previdência. Admissão anteriormente celetista. 
Impossibilidade de manutenção, sem lei autorizativa, de gratificações, adicionais e outras 
vantagens ao tempo de ingresso no Regime Jurídico Uníco, que dele não fazem parte. 
Contratação de impropriedades que comprometem a legalidade da concessão. Denegação de 
registro com fixação de prazo para realização das providências saneadoras, sob pena de 
multa, nos termos do art. 107, inciso II, da alínea “e”, da LC 646/2012. Tratou o feito sobre a 
apreciação da legalidade da aposentadoria ao segurado. No bojo dos autos, foram constatadas pela 
Diretoria de Atos de Pessoal – DAP impropriedades que comprometiam a regularidade da concessão 
do benefício, sugerindo, assim, a denegação de registro ao ato concessivo, no que foi acompanhada 
pelo MPjTC. Em um dos pontos analisados no processo em tela, observou o ilustre Relator que não 
haveria respaldo legal para a incorporação das horas extras conferidas ao interessado, que seria regido 
pelo regime celetista, passando posteriormente a ser submetido ao regime estatutário. Nesse pórtico, 
destacou que o Tribunal de Contas da União já teria entendimento sumulado sobre matéria 
semelhante, consubstanciado no Enunciado da Súmula 241-TCU, no sentido de que os servidores 
regidos anteriormente pela CLT, ao serem submetidos ao Regime Jurídico Único, estariam sujeitos ao 
novo ordenamento de direitos e vantagens nele previstos, não podendo manter, sem lei autorizativa, 
as gratificações, adicionais e outras vantagens ao tempo de seu ingresso no Regime Jurídico Único, 
que dele não fizessem parte. Nessa linha, citou o ilustre Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira 
Jales, entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, no caso em apreço, não haveria ofensa ao 
direito adquirido, ato jurídico perfeito ou à coisa julgada em relação aos benefícios adquiridos em 
regime jurídico diverso. Diante disso, para o eminente Relator, não haveria direito adquirido do 
interessado à percepção de hora extra oriunda do regime celetista, por falta de amparo legal de sua 
incorporação ao regime estatutário. Pontuou, também, que não merecia guarida a justificativa 
apresentada pela Consultoria Jurídica do Instituto de Previdência em questão, no sentido de que a 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
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gratificação a título de horas extras teria sido concedida ao interessado a fim de conservar a 
irredutibilidade salarial e o direito adquirido. Diante disso, reconheceu, a Relatoria do feito, a 
impossibilidade de registro do ato concessivo por esta Corte de Contas, assim como a necessidade de 
adoção das providências hábeis à regularização da situação irregular, dentro da competência saneadora 
do Tribunal de Contas Estadual (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal), voto que foi acolhido, à 
unanimidade, pelo Pleno da Corte. Processo nº 009193/2017 – TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 3/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T
CE_RN.pdf 

 

4.6 Pessoal. Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Pensão Civil. 
Aposentadoria proporcional. Período de carência. Idade mínima. Embora o Instituto de 
Previdência dos Congressistas (IPC) tenha sido extinto (art. 1º da Lei 9.506/1997), com o consequente 
fim do vínculo ativo de todos os segurados com esse sistema, foi garantido ao segurado obrigatório 
(congressista) com carência completa (oito anos de contribuição), que não completara a idade mínima 
(cinquenta anos) e que tenha renunciado à devolução das contribuições, o diferimento do direito à 
aposentadoria proporcional (art. 1º, caput e § 6º, inciso II, da Lei 9.506/1997), tão logo completada a 
idade mínima. Com o falecimento do segurado, mesmo que não tenha sido cumprido o requisito de 
idade, exsurge o direito à pensão por morte nesse sistema. Acórdão nº 8756/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

4.7 Pessoal. Reforma (Pessoal). Reforma-Prêmio. Tempo de serviço. Reserva militar. Tempo 
ficto. O acréscimo de um terço sobre o tempo de efetivo serviço prestado pelo militar em guarnição 
especial da Categoria A somente pode ser considerado para fins de transferência para a inatividade 
(art. 137, inciso VI c/c § 1º, da Lei 6.880/1980), não podendo esse tempo ficto ser utilizado para a 
concessão da vantagem de remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, 
ou sua melhoria, prevista na redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980. Acórdão nº 
8402/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.8 Possibilidade do Vice-Prefeito optar pela remuneração que recebi nos cargos efetivos 
anteriormente ocupados. Obrigação do órgão que foi realizada a escolha da remuneração 
pelos recolhimentos previdenciários. O TCMGO respondeu Consulta, da Presidente da Câmara 
Municipal de Palminópolis, que questionou sobre a possibilidade de o vice-prefeito optar pela 
remuneração que recebia nos dois (2) cargos efetivos anteriormente ocupados e, assim, renunciar aos 
subsídios provenientes do cargo eletivo. Questões formuladas: (a) o servidor público que exerce dois 
cargos efetivos acumuláveis, no mesmo ou em distintos entes federativos, ao ser investido em mandato 
de vice-prefeito, pode optar pela remuneração desses dois cargos, em detrimento do subsídio do cargo 
eletivo?; (b) havendo a possibilidade e exercida essa opção, a qual ente federativo caberá o ônus do 
pagamento do servidor, o de origem ou o do cargo eletivo? Qual formalidade deverá ser adotada?; (c) 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.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/l6880.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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como devem ser realizadas as contribuições previdenciárias? Em resposta ao item (a), o Relator 
afirmou que é assegurado optar pela remuneração de ambos os cargos efetivos, devendo ser 
considerados os valores que percebia antes das eleições e as cargas horárias correspondentes, em 
compatibilidade de horários, devendo haver, consequentemente, renúncia ao subsídio do cargo de 
viceprefeito, conforme inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. No que tange ao item (b), 
entendeu que, em caso de opção pela remuneração dos cargos efetivos, o servidor permanecerá na 
folha de pagamento referente ao seu órgão de origem e serão assegurados os direitos inerentes à sua 
categoria, conforme disposto no § 3º do art. 39 da Constituição Federal. Contudo, o servidor deverá 
formular pedido de afastamento para exercício de mandato eletivo ao seu órgão de origem, cujo 
deferimento é impositivo, por ser direito subjetivo do servidor eleito. Em relação ao questionamento 
(c), respondeu que se o servidor fizer a opção pelo subsídio os descontos das contribuições devidas 
pelo segurado e o custeio das contribuições devidas pelos órgãos com os quais o servidor mantenha 
vínculo funcional serão de responsabilidade do órgão de exercício do cargo político, competindo-lhe 
ainda o respectivo repasse dessas contribuições às unidades gestoras dos RPPS às quais o servidor 
afastado esteja vinculado. No caso de optar-se pela remuneração dos cargos de origem, nos termos 
permitidos pelo inciso II do art. 38 da Constituição Federal, o recolhimento e o repasse à unidade 
gestora do RPPS das contribuições correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente 
continuarão sob a responsabilidade de cada órgão ou entidade de origem. A proposta de voto foi 
aprovada por unanimidade. Acordão-Consulta nº 00004/21, Informativo de Jurisprudência do 
TCMGO nº 34, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf 

 

4.9 Consulta. Militar. Reserva Remunerada. Pensão Civil. Quota compulsória. Lei nº 13.954/2019. 
Aplicação. Consulta formulada pelo Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF. O Tribunal, por unanimidade, entendeu que: (a) o 
legislador distrital deixou bem claro na lei que autoriza a criação da CODHAB/DF (Lei nº 4020/2007) 
que o quadro de pessoal será definido na forma da lei e que a criação dos cargos será definida em 
Estatuto e Regimento Interno, que será aprovada pelo respectivo Conselho de Administração; (b) 
inexiste, pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a obrigatoriedade de os 
empregos públicos nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas distritais serem criados 
por lei; (c) lei distrital pode exigir que os empregos públicos de empresas estatais distritais sejam 
criados por lei (notadamente naquelas que dependam de recursos orçamentários do Distrito Federal 
e/ou que prestem serviços públicos); mas a norma deve ser interpretada de modo a não alcançar as 
empresas não dependentes do tesouro distrital; (d) faz-se necessário, na criação de empregos públicos, 
que os legisladores e/ou gestores públicos considerem, com responsabilidade e prudência, a higidez 
das finanças públicas com a devida adequação orçamentária e financeira; (e) o Supremo Tribunal 
Federal, na ADIN 4844, julgará a possibilidade de a Constituição Estadual ampliar os limites do 
contido no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal a sociedades empresariais estatais, o que poderá 
corroborar ou não as conclusões contidas nos itens II e III. Processo TCDF nº 4366/20, Boletim de 
Jurisprudência do TCDF nº 3, disponível em: https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/Boletim32021Pessoal-Junho.pdf 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Informativo-de-Jurisprudencia-no-34.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021Pessoal-Junho.pdf
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Boletim32021Pessoal-Junho.pdf
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4.10 Pessoal. Teto Constitucional. Acumulação de Cargo Público. Proventos. Subsídio. CNJ. 
Consulta. Os membros do Conselho Nacional de Justiça que recebem proventos de aposentadoria 
de outro cargo público, situação que somente se admite para os membros nomeados com fulcro no 
art. 103-B, incisos XII e XIII, da Constituição Federal, fazem jus à remuneração integral prevista no 
art. 1º, caput, da Lei 11.365/2006, equivalente ao subsídio de Ministro de Tribunal Superior, sem a 
incidência do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, que deve ser 
aplicado a cada um dos vínculos formalizados. Os demais membros, além da imperiosa necessidade 
de estarem em atividade nos cargos elencados no art. 103-B, incisos I a XI, da Constituição Federal, 
submetem-se às disposições do art. 1º, §§ 1º ou 2º, da Lei 11.365/2006, a depender do cargo que 
ocupam. Acórdão nº 1518/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 363, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.11 Competência do TCU. Previdência Complementar. Abrangência. Entidade fechada de 
previdência complementar. O TCU tem competência para fiscalizar os recursos que integram as 
contas individuais dos participantes das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) 
patrocinadas por órgãos ou entidades públicas, uma vez que esses valores, enquanto administrados 
pelas EFPC, são considerados de natureza pública. Acórdão nº 1616/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 364, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.12 Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Pensão Civil. Acumulação. Plano 
de Seguridade Social dos Congressistas. A pensão instituída por ex-congressista que se 
aposentou sob o regime do Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC (Lei 4.284/1963 e Lei 
7.087/1982) e que não aderiu formalmente ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas – PSSC 
(Lei 9.506/1997) sujeita-se ao regramento anterior (Lei 4.284/1963, alterada pelas Leis 4.937/1966 
e 7.087/1982), que permite a acumulação da pensão do IPC com pensão e proventos concedidos 
por outras instituições (art. 10 da Lei 4.284/1963 e art. 40 da Lei 7.087/1982), ainda que o 
falecimento do instituidor tenha ocorrido após a extinção do IPC, com o advento da Lei 9.506/1997. 
Acórdão nº 8465/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 91, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

 

4.13 Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Pensão Civil. Aposentadoria 
Proporcional. Período de carência. Idade mínima. Embora o Instituto de Previdência dos 
Congressistas (IPC) tenha sido extinto (art. 1º da Lei 9.506/1997), com o consequente fim do vínculo 
ativo de todos os segurados com esse sistema, foi garantido ao segurado obrigatório (congressista) 
com carência completa (oito anos de contribuição), que não completara a idade mínima (cinquenta 
anos) e que tenha renunciado à devolução das contribuições, o diferimento do direito à 
aposentadoria proporcional (art. 1º, caput e § 6º, inciso II, da Lei 9.506/1997), tão logo completada 
a idade mínima. Com o falecimento do segurado, mesmo que não tenha sido cumprido o requisito 
de idade, exsurge o direito à pensão por morte nesse sistema. Acórdão nº 8756/21, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 91, disponível em: 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/_ato2004-2006/2006/lei/L11365.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/1950-1969/L4284.htm#:~:text=L4284&text=LEI%20No%204.284%2C%20DE%2020%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201963.&text=Cria%20o%20Instituto%20de%20Previd%C3%AAncia%20dos%20Congressistas%20(IPC).&text=2%C2%BA%20S%C3%A3o%20associados%20obrigat%C3%B3rios%20do,os%20que%20no%20futuro%20forem.
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/1980-1988/L7087.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/1980-1988/L7087.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/L9506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4937.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.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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4.14 Consulta. Magistratura. Aposentadoria. Averbação. Advocacia. Tempo de contribuição. 
Contribuição previdenciária. Recolhimento. Comprovação. O TCE/SC reformou o item 2 
do Prejulgado 2158, com o seguinte entendimento: “O aproveitamento do tempo de serviço como 
conselheiro ou membro de diretoria de órgão da OAB, mesmo antes da vigência da Emenda 
Constitucional nº 20/98, depende de comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária, 
considerando que a Constituição assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição mediante 
compensação financeira entre os diferentes regimes (art. 201, § 2º, da redação original, atual § 9º do 
mesmo dispositivo)". Trata-se de Consulta formulada pelo Desembargador Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Santa Catarina, na qual expõe dúvida acerca da possibilidade de os 
magistrados averbarem, para efeito de aposentadoria, tempo de exercício da advocacia anterior à 
vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, independentemente de ter havido ou não 
contribuição previdenciária, apenas com a apresentação de certidão expedida pela Ordem dos 
Advogados do Brasil. Para o Relator, o tempo de exercício de advocacia prestado por magistrado 
antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, sem a comprovação do recolhimento de 
contribuição previdenciária, não constitui tempo de serviço para fins de aposentadoria.  "O art. 77 
da Lei Orgânica da Magistratura e o art. 4º da EC nº 20/98 não modificam o fato de que, mesmo 
antes, advogados estavam sujeitos ao recolhimento de contribuição previdenciária (Leis nºs 3.807/60 
e nº 8.212/91), sendo que a Constituição, já em sua redação originária, assegurava a contagem 
recíproca de tempo de contribuição mediante a compensação financeira entre os diferentes regimes 
(art. 202, § 2º, atual § 9º)”, concluiu. CON-21/00201136, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 85, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2016&op=doc 

 

4.15 Consulta. Servidor. Remuneração. Gratificação de produtividade fiscal. Benefícios 
previdenciários. Repercussão. Emenda Constitucional nº 103/2019. Possibilidade. O 
TCE/SC respondeu à Consulta formulada sobre a possibilidade de incorporação da gratificação de 
produtividade fiscal em benefícios previdenciários, estabelecida pela Lei (municipal) n. 1.410/2005, 
tendo em vista as alterações trazidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, com o seguinte 
entendimento: "A vedação estabelecida pelo art. 39, § 9º da Constituição Federal, trazida pela 
Emenda Constitucional n. 103/2019, não impede que o valor pago a título de gratificação de 
produtividade fiscal repercuta nos benefícios previdenciários, quando a vantagem tiver integrado a 
base de cálculo da contribuição previdenciária. A vedação contida no artigo 39, § 9º da Constituição 
Federal não tem repercussão sobre vantagem pecuniária vinculada a indicador de produtividade 
(variável), destinada a uma categoria de servidores no exercício das funções ordinárias, disciplinada 
em lei que expressamente defina critérios de incorporação para efeitos de aposentadoria, com a 
correspondente contribuição previdenciária e respeitados os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública. Em consonância com o art. 23, § 8º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, 
os Municípios que não tiverem promovido alteração na legislação local relacionada ao respectivo 
regime próprio de previdência social devem observar o disposto no artigo 40, § 7º da Constituição 
Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003, no tocante à concessão de benefício previdenciário 
de pensão por morte". Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, com os seguintes 

https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2158
https://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100201136
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2016&op=doc
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questionamentos: a) É devida a incorporação na forma da Lei Municipal n° 1.410/2005 e Decreto 
n° 1.217/2005, noutros benefícios previdenciários, a exemplo, na Pensão por Morte de servidor 
ativo? b) Qual seria a natureza jurídica da verba denominada produtividade descrita na referida Lei 
1.410/2005 e Decreto 1.217/2005? Trata-se de verba de caráter temporária ou permanente? Inerente 
ao cargo ou ao trabalho? Inicialmente, o Relator explicou a natureza jurídica da verba denominada 
produtividade fiscal estabelecida pela Lei (municipal) n. 1.410/2005 e pelo Decreto n. 1217/2005: 
“a partir do momento em que a vantagem pecuniária integra o conceito de remuneração de 
contribuição, definida por lei local, ela passa a se constituir em remuneração do cargo efetivo para 
efeitos de definição do valor dos proventos nas regras de aposentadoria que autorizam a inativação 
com integralidade e para aferição do limite máximo da média contributiva nos demais casos de 
aposentadoria".  Salientou que o "artigo 39, § 9º da Carta Magna não tem repercussão sobre 
vantagem pecuniária vinculada a indicador de produtividade, de modo que esta repercute no valor 
dos proventos de aposentadoria e pensão. O art. 1º da Lei (municipal) n. 1.410/2005 de São Bento 
do Sul, instituiu a gratificação de produtividade fiscal, a ser paga conforme estabelece o art. 2º aos 
ocupantes do cargo de fiscal de tributos e a outros servidores no exercício das funções de 
fiscalização. O art. 7º da mesma Lei estabelece que o pagamento de férias, gratificação natalina, 
auxílio doença, licença maternidade e paternidade, gratificação por regime especial de fiscalização e 
licença-prêmio, ao fiscal de tributos municipais, terão por base a média de gratificação de 
produtividade fiscal recebida nos últimos 12 (doze) meses. Nos termos do art. 10 da mencionada 
norma, para efeito de aposentadoria, será computada a média aritmética das parcelas dos últimos 
doze meses, efetivamente recebidas como gratificação de produtividade fiscal, cujo valor será 
incorporado aos vencimentos do servidor”. Para identificar a natureza jurídica de determinada 
gratificação paga a servidores públicos, o Relator recorreu aos conceitos de vencimento e de 
remuneração trazidos pela Lei (federal) n. 8.112/1990. "Conforme preconiza o art. 40 da Lei (federal) 
n. 8.112/1990", analisou o Relator, “vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei. Já o art. 41 da aludida Lei estabelece que remuneração é o 
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 
E os mesmos conceitos vêm igualmente dispostos nos artigos 56 e 57 da Lei (municipal) n. 
228/2001, que consolida o regime jurídico único para os servidores públicos de São Bento do Sul". 
Portanto, concluiu que a gratificação de produtividade fiscal é uma vantagem permanente de 
natureza propter laborem. No caso questionado pelo Consulente, o Relator ressaltou que, como a 
gratificação integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, o valor pago irá repercutir nos 
proventos e em outros benefícios decorrentes da aposentadoria, como estabelece o art. 10 da Lei 
(municipal) 1.410/2005. Ele apontou que o art. 43, § 2º, da Orientação Normativa n. 02/2009, da 
Previdência Social, permite que as parcelas que tiverem integrado a remuneração de contribuição 
sejam incluídas nos benefícios de aposentadoria e pensão, excepcionando-se a regra do caput, que 
veda a inclusão do valor de parcelas temporárias nos benefícios de aposentadoria e pensão. "A 
própria Emenda Constitucional n. 103/2019, ao disciplinar o cálculo dos proventos dos servidores 
públicos federais admite expressamente a inclusão de verbas variáveis, como a de produtividade, na 
base de cálculo do benefício previdenciário. E a regra se aplica aos servidores que se aposentam pela 
média (art. 4º, inciso I, § 6º) e aos que se aposentam pela integralidade (art. 20, inciso I, § 2º)", 
concluiu. Em se tratando de pensão por morte, o Relator entendeu que no município do Consulente, 
a pensão é disciplinada pelo art. 52 da Lei (municipal) n. 1.718/2006: "A pensão por morte será igual 
ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo segurado inativo na data anterior a do óbito, 
ou ao valor da totalidade da remuneração de contribuição de que trata o inciso IX do art. 4º, 
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percebida pelo segurado no cargo efetivo na data anterior a do óbito, caso em atividade", e concluiu 
que a gratificação de produtividade fiscal incide tanto nos proventos de aposentadoria quanto no 
benefício de pensão por morte. @CON-21/00045410, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 85, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2016&op=doc 

 

4.16 Prestação de Contas. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 
Vale do ANARI. Exercício financeiro de 2018. Limite de Gastos. Descumprimento. 
Julgamento irregular. Multa. Determinações. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
julgou irregulares as contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 
de Vale do Anari, referente ao exercício de 2018, por descumprimento ao limite de gastos da taxa de 
administração. De acordo com os relatórios técnicos, os gastos para manutenção das atividades 
administrativas do Instituto atingiram percentual acima do permitido na legislação previdenciária, 
uma vez que alcançaram a marca de 4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento), ultrapassando, 
assim, em 2,05% o limite legal estabelecido (2% da remuneração, proventos e pensões dos segurados 
vinculados ao RPPS, ano Base 2017), violando o princípio do equilíbrio atuarial, previsto no caput do 
art. 40 da Constituição Federal. Diante disso, o TCE-RO aplicou multa aos responsáveis e 
determinou que adotassem as providências necessárias à adequação das prestações de contas dos 
exercícios vindouros, evitando responsabilizações futuras, observando os apontamentos realizados 
nos relatórios técnicos emitidos pela Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas. 
Processo nº 01685/19 TCERO, Informativo de Jurisprudência do TCERO nº 22, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b 

 

4.17 Aposentadoria Voluntária Especial. Função de Magistério. 25 anos de exclusivo exercício. 
Falta de comprovação. Ilegalidade. Registro negado. Determinações.  A Primeira Câmara do 
TCE-RO considerou ilegal ato concessório de aposentadoria especial de professor pertencente ao 
quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, pela ausência de comprovação 
do exercício de 25 (vinte e cinco) anos, exclusivamente na função de magistério, com fundamento 
no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003. O corpo técnico deste Tribunal verificou que o 
interessado comprovou apenas 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de exercício no cargo de professor e o 
restante atuou no cargo de monitor. Dessa forma, embora este cargo seja considerado da carreira 
dos profissionais de educação do Município de Porto Velho, com funções diretamente relacionadas 
ao processo ensino-aprendizagem, apenas o cargo de professor é que faz jus à redução prevista no 
art. 40, §5º, da CF, segundo decidiu o STF no julgamento da ADI n. 3.772/STF. Sendo assim, o 
TCE-RO negou o registro da aposentadoria e determinou as seguintes medidas: a anulação do ato 
concessório, a suspensão do pagamento dos proventos, a notificação do servidor para imediato 
retorno à ativa, assumindo as atribuições inerentes ao cargo e/ou, querendo, inativar-se em outra 
regra de aposentadoria, e, por fim, as devidas apurações de responsabilidades dos agentes que 
contribuíram para concessão ilegal do benefício. Processo nº 01497/20 TCERO, Informativo de 
Jurisprudência do TCERO nº 22, disponível em: 
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b 

 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100045410
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=212&idj=2016&op=doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605033
http://setorial.tce.ro.gov.br/jurisprudencia/informativo-de-jurisprudencia/21125?t=b
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5. Direito Processual  

 

5.1 Direito processual. Coisa julgada. Auditoria. Irregularidade. Fato superveniente. As auditorias 

realizadas pelo TCU não conferem atestado de regularidade ao período ou ao objeto da fiscalização, 

pois apresentam exames específicos realizados de acordo com o escopo de cada trabalho. Julgamentos 

pretéritos não fazem coisa julgada administrativa em relação a irregularidades não identificadas, por 

quaisquer motivos, na auditoria apreciada e posteriormente verificadas em novas fiscalizações. 

Acórdão nº 1409/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, disponível em: 

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

 

5.2 Direito processual. Processo julgado por relação. Requisito. Ato sujeito a registro. 

Jurisprudência. Irregularidade. Entendimento. É possível a apreciação de ato sujeito a registro 

mediante relação (art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU) nas hipóteses em que a ilegalidade 

do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência do 

Tribunal. Acórdão nº 1414/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, disponível em: 

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

 

5.3 Representação da Lei n° 8.666/1993. Cautelar. Fumus Bonis Iuris e Periculum In Mora 

configurado. Deferimento. A representante requereu o deferimento de medida cautelar para 

suspender qualquer ato decorrente do Edital de Pregão de n.º 005/2021, quais sejam, contratação da 

empresa e a execução do objeto contratual, pois a adjudicação por preço global violou a súmula 247 

do TCU, os artigos 15, IV e artigo 23, §1º da Lei 8666/93, bem como jurisprudência deste Tribunal 

de Contas, uma vez que não houve estudo técnico que justificasse o julgamento em lote único (sequer 

houve estudo técnico). Além disso, fundamentou que o julgamento por lote único restringia a 

participação de inúmeras empresas, o que se confirmou no dia da Sessão de Disputa de Preços, que 

ocorreu em 22/04/2021, que só contou com a participação de uma única empresa, com proposta de 

R$ 1.160.000,00 (hum milhão cento e sessenta mil reais). Dentre as irregularidades apontadas, verifica-

se a ausência de parcelamento do objeto em itens e a ausência de estudo técnico, em violação à súmula 

247 do TCU, aos artigos 15, IV e 23, §1º da Lei 8666/93 e a jurisprudência deste Tribunal de Contas 

Estadual (ACÓRDÃO Nº 1235/18 – Rel Fabio Camargo; ACÓRDÃO 5018/17 – Rel. IVAN L. 

Bonilha). Não obstante a diversidade dos itens, o Município optou por licitar os itens em lote único 

(menor preço por lote), sob o fundamento de não causar prejuízo à Administração, sem, contudo, 

juntar estudo técnico para fundamentar sua decisão. A regra sobre o item em análise restou delineada 

nos artigos 15, IV e 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no sentido de que devem ser parcelados na maior 

quantidade possível, visando o aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e assegurar a 

ampliação da competitividade. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, mediante o enunciado 

da Súmula nº 247, fixou entendimento de que: “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 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E759554320175B9B7432F27CB
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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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”.  Como dito, o não parcelamento dos itens, por ser a 

exceção, deve ser justificada no processo licitatório. Porém, no presente caso, não restaram 

demonstrados os fundamentos que justificariam opção pelo julgamento por lote. Não há qualquer 

estudo técnico para embasar a escolha feita pela Municipalidade. Ademais, a opção feita pelo 

Município efetivamente restringiu a participação de outras empresas interessadas, uma vez que o 

certame só contou com a participação de uma única empresa. Dessa forma, verifica-se a 

impropriedade do edital. O periculum in mora está evidenciado, já que a licitação está em andamento 

e eventual contratação da empresa e a execução do objeto contratual poderá resultar em prejuízos aos 

cofres públicos. Diante do exposto, defere-se o pleito de medida cautelar para suspender o processo 

licitatório Pregão Presencial 005/2021, no estado em que se encontra. Processo nº 247188/21, 

Boletim de Jurisprudência do TCEPR nº 96, disponível em: 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx 

 

5.4 Recurso. Pedido de Reconsideração. Ausência de impugnação específica dos fatos e 

fundamentos. Desrespeito ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento. Na espécie, não 

demonstrado pelo recorrente qualquer fundamentação fática ou jurídica para embasar a correção de 

sua conduta e, portanto, o eventual desacerto existente no Acórdão recorrido, afirmou o Relator que 

a irresignação era genérica e não combatia o que efetivamente havia sido considerado pelo órgão 

julgador, tampouco apontava, fundamentadamente, os eventuais equívocos de julgamento 

merecedores de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Desta maneira, entendeu-se pela 

impossibilidade de ser conhecido o recurso, porquanto a peça recursal violava o princípio da 

dialeticidade e, por conseguinte, carecia de pressuposto de admissibilidade consagrado expressamente 

no art. 360, V (“apresentar com clareza as razões de reforma da decisão”), do Regimento Interno do 

TCE/RN (Resolução nº 009/2012-TCE). Processo n.º 701305.2011-TC, Informativo de 

Jurisprudência do TCERN nº 3/21, disponível em: 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__T

CE_RN.pdf 

 

5.5 Direito Processual. Representação. Perda do objeto. Licitação. Revogação. Mérito. Medida 

Cautelar. Anulação. A revogação ou a anulação da licitação, após a instauração e a consumação do 

contraditório, conduz à perda de objeto da cautelar que determinou a suspensão do certame, mas não 

da representação em si, tornando necessário o exame de mérito do processo com o objetivo de evitar 

a repetição de procedimento licitatório com as mesmas irregularidades verificadas. Acórdão nº 

1502/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: 

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

 

https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2021/7/docx/00357970.docx
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/67/Informativo_n%C2%BA_032021__TCE_RN.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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5.6 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Vício sanável. Citação. Declaração de ofício. 

Configura vício insanável a condenação de responsável por fato diverso daquele que fora o objeto da 

sua citação, uma vez que representa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, passível de anulação 

de ofício em qualquer fase do processo. Acórdão nº 8761/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 

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

 

5.7 Direito Processual. Tomada de contas especial. Contas iliquidáveis. Princípio da Ampla 

Defesa. Prejuízo. Citação. Intempestividade. Consideram-se iliquidáveis as contas, ordenando-se 

o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos (arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992), quando, 

por fatores alheios à vontade do responsável, o longo transcurso de tempo entre a prática do ato e a 

citação comprometer o exercício regular da ampla defesa. Acórdão nº 8778/21, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 362, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

 

5.8 Direito Processual. Cobrança executiva. Requisito. Folha de Pagamento. Desconto. Débito. 

Montante. É justificável a autuação da cobrança executiva quando o desconto em folha de pagamento 

se mostrar insuficiente para amortização da dívida, em face do elevado montante do débito. O 

desconto em folha, mesmo que já autorizado pelo TCU, não constitui direito do responsável, nem 

ônus ou sucumbência para o órgão empregador, e sim prerrogativa da União ou de suas entidades 

quando essa modalidade de cobrança for mais eficaz e conveniente para a Administração Pública. 

Acórdão nº 8641/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: 

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

 

5.9 Direito Processual. Cobrança Executiva. Requisito. Folha de Pagamento. Desconto. Débito. 

Montante. É justificável a autuação da cobrança executiva quando o desconto em folha de pagamento 

se mostrar insuficiente para amortização da dívida, em face do elevado montante do débito. O 

desconto em folha, mesmo que já autorizado pelo TCU, não constitui direito do responsável, nem 

ônus ou sucumbência para o órgão empregador, e sim prerrogativa da União ou de suas entidades 

quando essa modalidade de cobrança for mais eficaz e conveniente para a Administração Pública. 

Acórdão nº 9091/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 364, disponível em: 

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