
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 1 de 53 

 

Goiânia | 1º de agosto a 31 de agosto de 2021 | n. 26 

 

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

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

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

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

 

1.1.40 Ato de constrição do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial sem 
fins lucrativos.  

 

1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Gastos com Pessoal. Mão de obra terceirizada. Atividades de natureza acessória, 
instrumental e complementar.  
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1.2.2 Remuneração de parlamentar por participação em sessões extraordinárias – ADPF nº 
836/RR.  

1.2.3 Regulamentação da profissão de despachante por norma estadual – ADI 6749/DF. 

1.2.4 Vinculação remuneratória e ajuda de custo a parlamentares – ADI 6468/SE 

1.2.5 Pessoal. Servidor Público. Plano de Carreira. Remuneração. Alteração. Estágio 
Probatório. Concurso Público.  

1.2.6 Pessoal. Controle interno. Cargo em comissão.    

1.2.7 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Tempo residual. Décimos. Incorporação.  

1.2.8 Consulta. Agente Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias. Piso salarial 
profissional. Regime estatutário. Ausência de aplicação automática. Entendimento do 
STF. Necessidade de lei municipal. Aumento vedado no período restritivo fixado na Lei 
Complementar nº173/2020. 

1.2.9 Consulta. Lei Complementar nº 173/2020. Despesa obrigatória de caráter continuado 
preexistente à edição da lei. Reajuste acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Vedação. Despesa de pessoal. Reajuste. Vedação.  

1.2.10 Consulta. Vereador. Licença. Secretário de Estado. Subsídio. Mandato eletivo. Ônus da 
Câmara Municipal.   

1.2.11 Recurso. Pensão. Regime Celetista. Transposição de Regime Jurídico. VPNI. Vantagem 
Pessoal.  

1.2.12 Conselho de Fiscalização Profissional. Passagens. Economicidade. Viagem a serviço.  

1.2.13 Quintos. Marco temporal. Tempo residual. Incorporação.  

1.2.14 Pessoal. Remuneração. Equiparação. Ex-Território Federal. Carreira de Auditoria da 
Receita Federal. Admissão de Pessoal. Enquadramento.  

1.2.15 Pessoal. Cargo em Comissão. Nepotismo. Requisito. Nomeação de Pessoal.  

1.2.16 Pessoal. Pensão Civil. Concessão simultânea. Companheiro. Duplicidade. Bigamia.  

1.2.17 Pessoal. Sistema S. Nepotismo. Cargo em comissão. Conselho de administração.  

1.2.18 O cômputo de tempo de serviço no período de vigência da Lei Complementar nº 
173/2020 

1.2.19 Os recursos da cessão de direitos creditórios derivados dos atrasos das transferências 
obrigatórias devidas pelo Estado deverão compor a base de cálculo relativa ao repasse 
dos duodécimos às Câmaras Municipais apenas no exercício seguinte.  

1.2.20 Teto remuneratório: adoção do subsídio de desembargador no âmbito municipal.  
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1.3 Fiscalização e Controle  

1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Conduta omissiva. Obra paralisada.  

1.3.2 Planejamento. Créditos suplementares. Leis retroativas. Convalidação de decretos de 

abertura.  

1.3.3 Obras e serviços. Polo gerador de tráfego. Minimização de impacto.  

1.3.4 Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Irregularidade. Correção. 

Tempestividade. 

1.3.5 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Tratamento diferenciado. Pequena 

empresa. Microempresa.  

1.3.6 Auditoria Financeira. Expansão. Aperfeiçoamento. Educação Infantil. Ensino 

Fundamental. Florianópolis. Recurso BID. Recomendações.  

1.3.7 Consulta. Administração Pública. Locação. Bens imóveis. Locação sob encomenda. 

Locação Built to suit. Reversão dos bens.  

1.3.8 Auditoria. Ausência de dolo ou má-fé. Conduta irregular. Responsabilidade.  

1.3.9 Tomada de Contas. Delegação de Competência. Controle. Supervisão. Gestor Público. 

Responsabilidade.  

1.3.10 Tomada de Contas. Limite temporal. Lapso. Trancamento das Contas. Arquivamento 

sem solução de mérito.  

1.3.11 Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Critério.  

1.3.12 O gasto decorrente do pagamento de subsídios a vereador temporariamente afastado do 

exercício do mandato, por determinação judicial, deve ser computado no cálculo da 

despesa total do Poder Legislativo Municipal.  

 

2. Direito Constitucional  

2.1 Portaria do Detran e regulamentação de atividade profissional. 

2.2 Controle de concentrado de constitucionalidade: lei orgânica como parâmetro de controle 
e necessidade de comunicação à assembleia legislativa – ADI 5548/PE.  

2.3 Controle de eficiência dos serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário – ADI 
1905/RS.  
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3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF). Previdência Privada. Isenção para 
proventos de aposentadoria e resgastes. Moléstia grave. Art. 6º,  XIV, da Lei nº 
7.713/1988, c/c art. 39, § 6º, do Decreto nº 3.000/1999. Modelo PGBL (Plano Gerador 
de Benefícios Livres) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Irrelevância.   

3.2 ICMS e licenciamento ou cessão do direito de uso de software.  

3.3 Necessidade de lei em sentido estrito para instituição de substituição tributária. 

3.4 Finanças Públicas. LRF. Despesa com Pessoal. Limite. Calamidade Pública. COVID-19.   

3.5 Finanças Públicas. Aumento de despesa pública. Projeto de lei. Impacto Orçamentário-
financeiro. Metodologia. Erro grosseiro.  

3.6 Fixação de alíquota do ICMS sobre operações interestaduais com bens e mercadorias 
importadas – ADI 4858/DF. 

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da Insignificância. Aposentadoria. Pensão. 
Pagamento indevido.  

4.2 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Acumulação. Quintos. 
Vedação.   

4.3 Concubino e rateio de pensão por morte – RE 883168/SC 

4.4 Pessoal. Pensão. Base de Cálculo. Remuneração. Proventos. Teto Constitucional. 
Consulta.  

4.5 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Acumulação. Quintos. 

4.6 Aposentadoria. Professor. Acumulação de Cargo Público. Limite Constitucional.  

4.7 Aposentadoria. Falecimento. Negativa de Registro.  

4.8 Aposentadoria. Irregularidade. Saneamento. Recusa do Registro.  

4.9 Aposentadoria proporcional. Proventos. Limite máximo. Aposentadoria por tempo de 
serviço. Aposentadoria por tempo de contribuição.  

4.10 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão civil. Bônus de eficiência e produtividade. 
Carreira de Auditoria da Receita Federal. Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. STF. 
Mandado de segurança. Transito em julgado.  
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4.11 Manutenção e desenvolvimento do ensino: competência legislativa e pagamento do 
pessoal inativo.  

 

5. Direito Processual   

 

5.1 Direito processual. Princípio da ampla defesa. Reiteração. Documento novo. Audiência. 

Citação. Princípio do Contraditório. Obrigatoriedade.  

5.2 Direito processual. Julgamento. Fundamentação. Entendimento. FUNDEB. FUNDEF. 

Aplicação. Precatório.   

5.3 Direito processual. Recurso. Efeito suspensivo. Medida Cautelar. Arresto.  

5.4 Direito processual. Parte processual. Representante. Habilitação do interessado.  

5.5 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Obrigatoriedade. Prescrição.  

5.6 Processual. Consulta. Admissibilidade. Parecer Jurídico. 

5.7 Processual. Controle Externo. Nulidade de decisão. Reanálise. Efeito prodrômico. 

Princípio da Non Reformatio in Pejus. Inaplicabilidade.   

5.8 Direito Processual. Prestação de Contas de Governo. Trânsito em julgado. Recurso. 

Direito de Petição.  

5.9 Direito Processual. Medida Cautelar. Eficácia. Mérito. Revogação.  

5.10 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Reiteração. Contas irregulares. Processo 

conexo. Contas Ordinárias. Princípio do Contraditório.  

5.11 Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Defesa de responsável. Notificação. Ausência. 

Nulidade.  

5.12 Processo Normativo. Nova legislação. Lei Federal nº 14.035/2020. Modificações na 

decisão do plenário nos auto do processo @PNO 2000298944.  

5.13 Recurso Judicial. Embargos de Declaração. Efeito Modificativo. Vício Sanável.  

5.14 Direito Processual. Recurso. Fato Novo. Recurso de Reconsideração. Pedido de Exame.  
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Contrato Administrativo. Execução dos Contratos. Regularidade fiscal. Comprovação. 
Momento. Filial. Subcontratação. Não é irregular a previsão, no edital, de que a comprovação da 
regularidade fiscal de filiais ou de subcontratadas seja ônus da empresa contratada, no decurso da 
execução contratual, e não exigida da licitante na fase de habilitação. Acórdão nº 1678/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 365, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

1.1.2 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 (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, c/c o artigo 58 da Lei nº 13.303/2016). 
Auditoria realizada na 5ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com o objetivo de verificar a conformidade da Licitação 
23/2020, cujo objeto era a contratação das obras de implantação da rede coletora de esgoto do 
Município de Jequiá de Praia/AL, identificou, entre outros indícios de irregularidade, que “os requisitos 
de habilitação técnico-operacional não se ativeram ao limite de 50% dos quantitativos totais dos serviços licitados, em 
suposto descumprimento à jurisprudência majoritária deste TCU”. Mais especificamente, de acordo com o 
relatório da auditoria, “a comprovação de execução anterior dos quantitativos estabelecidos para o item ‘ligação 
predial/domiciliar de água/esgoto’ (1.500 unidades) não se limitou ao percentual de 50% do total a ser executado na 
futura contratação (1.822 unidades), mas superou os 80%”. Em relação a esse achado, o relator destacou em 
seu voto, preliminarmente, que os parâmetros de habilitação previstos no art. 58 da Lei 13.303/2016 
permitem bastante autonomia para as empresas estatais regulamentarem a matéria. Nada obstante, 
pontuou que tais parâmetros são exaustivos, cabendo a cada estatal definir os documentos exigidos, 
sempre levando em consideração o objeto da contratação. Para tanto, as empresas estatais não 
estariam vinculadas às disposições de outras leis voltadas para a Administração Pública, como é o caso 
da Lei 8.666/1993 e da Lei 12.462/2011. Todavia, se, por um lado, as licitantes não poderiam ser 
inabilitadas por critérios estranhos aos estabelecidos no art. 58 da Lei 13.303/2016, não estariam elas 
“liberadas de atender determinadas disposições de raiz constitucional”. Como limite, acrescentou o relator, 
“teremos sempre o texto constitucional (art. 37, inciso XXI), que permite somente exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. Acerca da qualificação técnica, o inciso II 
do mencionado art. 58 da Lei 13.303/2016 estabelece que a documentação a ser exigida dos licitantes 
deve se restringir “a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos 
de forma expressa no instrumento convocatório”. Nesse aspecto, o relator observou que, a despeito de a lei 
haver sido bastante lacônica, tendo remetido ao regulamento a disciplina da matéria, o repositório 
jurisprudencial do TCU poderia, a seu ver, “ser aplicado como norte para o assunto, tendo em vista a incidência 
dos mesmos princípios da Administração Pública às licitações das empresas estatais”. Alguns precedentes recentes 
do Tribunal estariam a demonstrar que, ainda que a Lei das Estatais tenha apresentado parâmetros 
um tanto lacônicos para a habilitação de licitantes, “há uma tendência de manter entendimentos análogos aos 
que seriam aplicáveis no âmbito de certames da Lei 8.666/1993”, a exemplo do que restou decidido nos 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Acórdãos 1.889/2019 e 4.028/2020, ambos do Plenário. Quanto à exigência de execução anterior de 
quantidade mínima de serviços, o relatou assinalou que não há um percentual máximo estabelecido 
nem na Lei 8.666/1993, nem na Lei 13.303/2016, no entanto, em prestígio à jurisprudência 
consolidada do TCU sobre a matéria, a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) 
apresentou a seguinte disposição: “Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional será restrita a: (...) § 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de 
atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 
vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.”. Enfatizou então o relator que as 
exigências de habilitação devem ser razoáveis e proporcionais ao objeto licitado, limitadas aos mínimos 
necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato. 
Destarte, ainda que não exista um percentual fixo na Lei 13.303/2016, “as estatais devem abster-se de 
estabelecer exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade dos certames, a exemplo da 
comprovação de experiência em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos a executar [...], 
cumprindo o que prescreve o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal”. Considerando que, no caso concreto, 
a aludida exigência não constituiu motivo de inabilitação de licitantes, o Plenário decidiu, nos termos 
da proposta do relator, tão somente dar ciência à Codevasf da seguinte impropriedade identificada no 
edital da Licitação 23/2020: “exigência de atestados de qualificação técnico-operacional com previsão de quantitativos 
desproporcionais ao objeto licitado, que não se ativeram ao limite percentual de 50% do quantitativo total do serviço 
licitado, em descumprimento à jurisprudência majoritária do TCU, a exemplo do Acórdão 2.781/2017-Plenário”. 
Acórdão 1621/2021 Plenário, Informativo de Licitação e Contratos nº 418, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.3 Não é irregular a previsão, no edital, de que a comprovação da regularidade fiscal de filiais 
ou de subcontratadas seja ônus da empresa contratada, no decurso da execução contratual, e 
não exigida da licitante na fase de habilitação. Representação formulada ao TCU apontou 
supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 52/2020, promovido pelo 
Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, cujo objeto era a aquisição de querosene de aviação 
para manutenção dos níveis de estoque e atendimento às Organizações Militares Consumidoras da 
Marinha do Brasil. A entrega dos combustíveis estava prevista para ocorrer nos estados do Amazonas, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará. Segundo a representante, a 
adjudicatária do objeto deveria ter sido inabilitada, por apresentar documentação referente apenas à 
matriz, que é sediada na cidade do Rio de Janeiro. Consoante argumentou, para atender aos demais 
estados abarcados na licitação (Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pará), a 
vencedora teria que se valer de filiais. Considerando então que esta não apresentou documentação das 
filiais que supostamente atuariam naquelas unidades da Federação, a representante defendeu sua 
inabilitação. Em seu voto, o relator destacou, preliminarmente, que não restou comprovada 
irregularidade decorrente de eventual utilização de filiais, bem assim de subcontratadas, para a 
execução do objeto por parte da vencedora. Para tanto, invocou a Orientação Normativa-AGU 
66/2020, que confere “respaldo jurídico para execução de contrato administrativo por filial de pessoa jurídica cuja 
matriz participou da licitação pública correspondente”, desde que observadas, entre outras premissas, a 
“regularidade fiscal e trabalhista da empresa matriz e da filial da pessoa jurídica”. De modo semelhante, o item 
8 do próprio termo de referência do pregão examinado permitia a subcontratação “nos Aeroportos onde 
a empresa vencedora não tenha representação”. Então, para o relator, a questão central dos autos resumir-se-
ia à não apresentação, pela vencedora do certame, da certificação da regularidade fiscal das filiais e das 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1889%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4028%2520ANOACORDAO%253A2020%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2781%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1621%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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subcontratadas na fase de habilitação. Ele ponderou, contudo, não haver, no termo de referência, 
obrigatoriedade de que a regularidade fiscal das filiais ou das subcontratadas fosse comprovada na fase 
de habilitação. Nesse sentido, enfatizou que o item 8.3 do termo de referência estabelecia a 
comprovação da regularidade fiscal como obrigação da contratada, e não da licitante. Considerando, 
pois, que a comprovação da regularidade fiscal das filiais ou subcontratadas deveria ser feita no 
decurso da execução contratual, e não na fase de habilitação, o Plenário decidiu, nos termos da 
proposta do relator, considerar improcedente a representação. Acórdão 1678/2021 Plenário, 
Informativo de Licitação e Contratos nº 418, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.4 Licitação. Capacidade Técnica. Atestado de pessoa jurídica de Direito Público. A exigência, 
em edital licitatório, para que as licitantes apresentem atestado de capacidade técnica fornecido apenas 
por pessoa jurídica de Direito Público, sem fundamentação plausível e coerente, restringe o caráter 
competitivo do certame, impedindo a participação de eventuais interessadas que apresentem 
propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Processo nº 6842-0/2019, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 73, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf 
 

1.1.5 Licitação. Edital. Recibo para retirada. Impessoalidade. A cláusula de edital licitatório com a 
previsão da necessidade de preenchimento de recibo, contendo informações de identificação do 
interessado, para retirada presencial do edital, pode ensejar o conhecimento, pela Administração 
Pública, do rol dos possíveis interessados em participar do certame, violando o princípio da 
impessoalidade (art. 37, caput, CRFB c/c art. 3º, Lei 8.666/93). Processo nº 20.179-0/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCEMT nº 73, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf 
 

1.1.6 Licitação. Pregão. Pré-qualificação técnica. A exigência de declaração de pré-qualificação, emitida 
por comissão de avaliação do município, para análise de qualificação técnica de licitantes, antecipando 
a fase de habilitação das interessadas, é incompatível com a modalidade licitatória do pregão, haja vista 
que nela não se admite que a fase da habilitação anteceda à fase de julgamento das propostas. 2. 
Quando a complexidade do objeto licitatório justificar a necessidade de pré-qualificação das 
interessadas, deve-se adotar a modalidade licitatória da concorrência. Processo nº 6842-/2019, 
Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 73, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf 
 

1.1.7 Licitação. Subcontratação. Edital e contrato. Critérios e Limites. Documentos de habilitação.  
A Administração deve dispor adequadamente sobre a possibilidade de subcontratação no edital de 
licitação e no contrato, definindo claramente seus critérios e limites. Além da necessária observação 
aos parâmetros previamente fixados, devem ser exigidos da subcontratada os documentos de 
habilitação requisitados na licitação. Processo nº 23.559-8/2016, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 73, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf 
 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1678%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf
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1.1.8 Licitação. Obras e serviços. Projeto básico. As licitações para a execução de obras e serviços 
deverão conter a definição dos serviços e quantitativos pretendidos, obrigação que se materializa por 
meio do Projeto Básico, conforme disposto no art. 7º, § 2º, II e § 9º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
TC nº 7.096/2016, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 

 

 
1.1.9 Licitação. Registro de preços. Menor preço global. Nas licitações cujo critério de julgamento seja 

o menor preço global, especialmente àquelas destinadas ao registro de preços, deve ser estatuído um 
critério de admissibilidade do preço dos itens unitários, a fim de evitar contratações antieconômicas 
e/ou lesivas ao erário. TC nº 9.083/2020, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

1.1.10 Pregão. Recurso. Competência. Análise mérito. No pregão, em caso de recurso contra ato do(a) 
pregoeiro(a), caberá ao mesmo analisar a observância da tempestividade e motivação. Questões de 
mérito do apelo são de competência privativa de autoridade superior, conforme disposto no art. 3º, 
V, e art. 6º, parágrafo único do Decreto Municipal n.º 46.662/2005. TC nº 9.083/2020, Boletim de 
Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

1.1.11 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. A exigência de comprovação da qualificação técnica 
deve se restringir aos itens de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, necessários 
à comprovação da execução do objeto pelo licitante, conforme disposto no art. 30, da Lei Federal n.º 
8.666/1993. TC nº 644/2010, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

1.1.12 Licitação. Previsão Orçamentária. A previsão de recursos orçamentários deve se mostrar suficiente 
para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da execução do contrato no exercício 
financeiro em curso, conforme disposto no art. 7°, § 2º, III, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC nº 
29/2010, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

1.1.13 Licitação. Habilitação. Qualificação técnica. Desclassificação de propostas. O pregoeiro 
deverá desclassificar as propostas dos licitantes sempre que os documentos relativos à qualificação 
técnica não respeitarem o disposto no edital. TC nº 2.222/2009, Boletim de Jurisprudência do TCMSP 
nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

1.1.14 Licitação. Enquadramento. Serviços. Serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva 
configuram serviço, e não obra de engenharia, pois tratam de atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administração, conforme art. 6º, II, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC nº 
4.326/2016, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
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1.1.15 Termo de Colaboração. Alteração. Forma de Execução. Compete discricionariamente à 

Administração, em seu juízo de ponderação de risco, diante do cenário de pandemia, a alteração da 
forma de execução da jornada de trabalho dos Auxiliares de Vida Escolar. TC nº 13.618/2020, Boletim 
de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 
 

1.1.16 Licitação. Habilitação de licitante. Vistoria. Declaração. Responsável técnico. A vistoria ao 
local da prestação dos serviços somente deve ser exigida quando imprescindível, devendo, mesmo 
nesses casos, o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração 
do responsável técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. Acórdão nº 1737/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 366, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.17 Licitação. Nulidade. Convalidação. Habilitação de licitante. Interesse público. Prejuízo. O 
risco de prejuízos para a Administração decorrentes de eventual rescisão de contrato pode justificar a 
convalidação de atos irregulares, a exemplo de indevida inabilitação de licitante, de forma a preservar 
o interesse público, pois a atuação do Poder Público não pode ocasionar um dano maior do que aquele 
que objetiva combater com a medida administrativa. Acórdão nº 1737/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 366, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.18 Licitação. Empresa Estatal. Contratação direta. Inaplicabilidade de licitação. Serviço técnico 
especializado. Consultoria. Na contratação de consultores técnicos especializados, é juridicamente 
possível às empresas estatais a utilização do instituto de inaplicabilidade de licitação (art. 28, § 3º, da 
Lei 13.303/2016) para adoção de rito próprio de competição, com fundamento no inciso I do 
dispositivo legal; mas juridicamente inviável fundamentar a contratação no inciso II do mesmo 
dispositivo. Acórdão nº 1744/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 366, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.19 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Princípio do non bis in idem. Pregão. 
Princípio da independência das instâncias. Não configura violação ao princípio do non bis in idem 
a aplicação da pena de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 a licitante já sancionada pelo 
órgão promotor do certame com o impedimento previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002, dada a 
independência entre o TCU, no exercício de sua competência constitucional, e a esfera administrativa 
stricto sensu, ainda que as sanções se refiram ao mesmo fato. Acórdão nº 1753/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 366, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

1.1.20 Licitação. Edital de licitação. Vedação. Salário. Fixação. Tercerização. Convenção de 
Coletiva de Trabalho. Na contratação de prestadores de serviços terceirizados não abrangidos por 
convenção coletiva de trabalho, é indevida a fixação de salários pelo edital da licitação, consistindo em 
mera estimativa o valor constante do orçamento de referência e não sendo permitida a desclassificação 
de licitante por cotar salários inferiores ao estimado. Acórdão nº 9847/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 366, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.21 Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Declaração. Garantia. Fabricante. Exceção. A 
exigência, como condição de habilitação, de declaração ou de atestado de fabricante ou de seu canal 
oficial de revenda para assegurar a garantia ofertada pelo licitante, por configurar restrição à 
competitividade, somente é admitida em casos excepcionais, quando for necessária à execução do 
objeto contratual, situação que deverá ser justificada de forma expressa e pública. Acórdão nº9277/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 366, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
  

1.1.22 Contrato Administrativo. Formalização do contrato. Obrigatoriedade. Nota de empenho de 
despesa. Garantia. Fornecimento. Bens. A formalização de contratação de fornecimento de bens 
para entrega imediata e integral (art. 62, § 4º, da Lei 8.666/1993) não pode ser realizada por meio de 
nota de empenho quando forem necessários serviços de garantia e de suporte técnico, que 
caracterizam obrigação futura para a contratada. Acórdão nº 9277/21, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 366, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.23 Licitação. Capacidade técnico-operacional. Atestado de capacidade técnica. Somatório. 
Trata-se de representação em face da Concorrência Pública nº 001/2018, da prefeitura municipal de 
Cariacica, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
iluminação pública do município. A representante alegou restrição indevida à competitividade do 
certame, contestando previsão do edital que vedava o somatório de atestados de capacidade técnica 
para fins de se atingir o quantitativo mínimo de serviços já executados previamente, exigido como 
comprovação da capacidade técnica operacional dos licitantes. O relator, acompanhando o 
entendimento técnico, observou que, de fato, houve ilegalidade no fato de ter sido vedado aos 
participantes o acúmulo de atestados de capacidade técnica, o que pode, verdadeiramente, ter levado 
a restrição da competição, uma vez que outras empresas até poderiam participar, desde que pudessem 
somar os atestados de capacidade técnico operacional. Sobre o tema colacionou jurisprudência do 
TCU (Acórdão nº 1983/2014- Plenário, min. Relator José Mucio Monteiro, data da sessão: 
30/07/2014) no seguinte sentido: “a aferição da experiência das licitantes pode se dar por meio de 
atestados de serviços realizados, desde que tomados os seguintes cuidados: (...) deve-se permitir o 
somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente 
demonstrada por mais de um atestado (...) ressaltamos que para o fim de comprovação de capacidade 
técnica deve ser aceito o somatório de atestados sempre que não houver motivo para justificar a 
exigência de atestado único, (...)”. Ante o exposto, votou pela procedência da representação em razão 
da manutenção da referida irregularidade, sugerindo a aplicação de multa ao responsável. O Plenário 
votou conforme o voto do relator, à unanimidade. Acórdão TC nº 877/2021-Plenário, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf 
 

1.1.24 Dispensa de licitação. Contratação emergencial. Projeto básico. Descrição do objeto. Em 
situações de emergência o projeto básico pode ser simplificado, porém informações técnicas mínimas 
relacionadas à prestação do serviço devem estar devidamente descritas no processo de contratação. 
Trata-se de representação, formulada pelo Ministério Público Especial de Contas - MPC, relatando 
possíveis irregularidades na celebração do Contrato Emergencial de Prestação de Serviços nº 
002/2014, da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, tendo por objeto serviços de recuperação de 
pavimentação, respaldado no Decreto Municipal nº 642, de 31/12/2013, tendo em vista fortes chuvas 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
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ocorridas em dezembro de 2013, que danificaram diversas vias públicas do município. Dentre as 
possíveis ilegalidades foi apontado pelo MPC a especificação insuficiente do objeto contratado. Sobre 
o tema, a área técnica assim discorreu, considerando as justificativas apresentadas: “Foi destacado que, 
em razão da situação de emergência, não seria cabível a exigência – antes do início da recuperação dos 
danos – de todos os projetos especificados conforme a orientação técnica IBRAOP OT-01/20065. 
Porém, no caso em análise, não foi elaborado projeto básico ou qualquer outro elemento técnico que 
o substituísse, nem antes da contratação, tampouco no momento do aditivo contratual”. Verificou-se, 
que, embora o parecer jurídico lavrado nos autos tivesse alertado os gestores quanto à necessidade de 
elaboração de projeto básico, o setor específico responsável pela elaboração de projetos na prefeitura 
sequer foi demandado durante o processo de contratação. Diante da confirmação a inexistência de 
projeto básico que contivesse todos os elementos e precisão necessária para execução do objeto, a 
área técnica assim se manifestou: “Em que pese a possibilidade de simplificação do projeto básico em 
razão da necessidade de atender à situação de emergência, algumas informações necessariamente 
deveriam constar nos documentos técnicos que acompanharam a solicitação da contratação, como a 
relação das ruas que seriam atendidas e as respectivas áreas em m² danificadas pelas chuvas”. 
Destacou, ainda, que a elaboração de elementos técnicos para contratação de obra ou serviço de 
engenharia é atribuição privativa dos profissionais dessa área de atuação (engenheiro ou arquiteto), 
sob pena de exercício ilegal da profissão, conforme dispõe a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966. Contatou, assim, que a contratação foi levada a efeito sem que houvesse a representação da 
real demanda/necessidade da Administração Municipal, corroborando o entendimento de que os 
elementos técnicos que fundamentaram a contratação não permitiram a correta caracterização do 
objeto, dando ensejo ao aditivo com acréscimo de 25% do valor inicialmente contratado. O relator, 
acompanhando o entendimento técnico, concluiu pela ocorrência da irregularidade, atestando a 
conduta omissiva, diante da existência do alerta no parecer jurídico, que contraria a alegação de 
ausência de erro grosseiro. Diante disso, votou pela procedência parcial da representação e imputação 
de multa ao então prefeito e à então secretária municipal de obras. A Segunda Câmara deliberou 
conforme voto do relator, de forma unânime. Acórdão TC nº 913/2021-Segunda Câmara, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf 
 

1.1.25 Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. COVID-19. Habilitação técnica. Contrato 
social. Objeto do contrato. Compatibilidade. Nas dispensas de licitação fundadas no art. 4º da Lei 
13.979/2020, é irregular a contratação de empresa para realização de fornecimento estranho e 
incompatível com o seu objeto social, por afronta aos arts. 26, parágrafo único, inciso II, 28, inciso 
III, e 29, inciso II, todos da Lei 8.666/1993. Acórdão nº 1760/21, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 367, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.26 Desestatização. Concessão Pública. Concessionária. Fiscalização. Terceiro. Conflito de 
interesse. Redução. Em contratos de concessão, é possível a contratação de terceiro pela 
concessionária para auxiliar no acompanhamento e na fiscalização da concessão, de modo a subsidiar 
o concedente com informações sobre o desempenho da concessionária. Em tais casos, é necessário o 
estabelecimento de mecanismos para redução de conflitos de interesses e de regras que sujeitem os 
documentos e pareceres elaborados pelo terceiro a validação por órgão técnico do poder concedente. 
Acórdão nº 1766/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 367, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.27 Licitação. Registro de Preços. Obras e serviços de engenharia. Ata de registro de preços. 
Empresa Estatal. Vedação.  Embora a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) não vede expressamente 
o uso do sistema de registro de preços (SRP) para a contratação de obras, é indevida a utilização de 
ata de registro de preços como contrato do tipo “guarda-chuva”, com objeto incerto e indefinido, sem 
prévia delimitação dos locais em que as intervenções serão realizadas e sem prévia elaboração dos 
projetos básicos das obras a serem executadas. Acórdão nº 1767/21, , Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 367, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.28 Concorrência Pública. Contratação. Obras de dragagem. Manutenção do sistema aquaviário. 

Porto Público. Correção das ilegalidades apontadas. Arquivamento dos autos. 
Representação. Processo vinculado. Irregularidades não confirmadas. Arquivamento.  O 
TCE/SC conheceu do Edital de Concorrência nº 0013/2020, cujo objeto é a contratação de empresa 
de engenharia para executar as obras de dragagem de manutenção do sistema aquaviário (canal de 
acesso, bacia de evolução, dársena e cais) do Porto Público de São Francisco do Sul/SC, com volume 
estimado de 1.988.718m³ de material para atingimento da cota de -14m, com fundamento no art. 6º, 
inciso I, da Instrução Normativa nº TC-21/2015, para considerá-lo de acordo com a legislação 
pertinente. O Tribunal também considerou a Representação @REP-
20/00712708 improcedente.   Trata-se de Exame preliminar de Edital de Concorrência nº 0013/2020 
e de Representação @REP-20/00712708 (vinculado), acerca de possíveis irregularidades no referido 
edital.  Inicialmente, o Relator explicou que o exame preliminar recaiu sobre a contratação de empresa 
de engenharia para executar as obras de dragagem de manutenção do sistema aquaviário (canal de 
acesso, bacia de evolução, dársena e cais) do Porto Público de São Francisco do Sul/SC, e que o 
relatório da Área técnica apontou a existência de sobrepreço nos serviços de mobilização e 
desmobilização das dragas. Contudo, em atendimento aos apontamentos constantes do relatório, a 
estatal promoveu alterações no custo operacional das atividades de mobilização e desmobilização. 
"Também aplicou reajuste de 28,33% nos preços, em face da variação cambial, vez que o orçamento 
básico considerou a cotação do dólar de janeiro de 2020, mas somente foi publicado em julho de 2020, 
e nesse período houve uma valorização grande do dólar frente ao real. Encaminhou, ainda, o 
orçamento da empresa vencedora", complementou o Relator.  Assim sendo, ele informou que a 
proposta apresentada pela empresa vencedora do certame foi analisada e "os valores apresentados 
tiveram uma redução significativa no custo da mobilização e desmobilização das dragas, justamente o 
item que havia apontado a existência de sobrepreço".  Destacou que a redução foi em função do ajuste 
do percurso médio adotado para draga transportadora e que a correção nas distâncias atendeu à 
solicitação do Tribunal para que evitasse que a desmobilização da obra em questão se tornasse a 
mobilização da draga para a obra de um terceiro, evitando pagamento em duplicidade.  Sobre a 
Representação vinculada ao Exame preliminar, o Relator destacou que as irregularidades apontadas 
pela Representante foram: a) Inexequibilidade da proposta de preços apresentada pela empresa 
vencedora do certame, visto que subestimou a distância de mobilização dos equipamentos; b) Adoção 
irregular do BDI diferenciado para serviços de mobilização e desmobilização; c) Parcela do lucro que 
compõe o BDI com valor irrisório.  Sobre a inexequibilidade da proposta de preços apresentada, o 
Relator entendeu que não cabe questionamento acerca das estratégias comerciais internas adotadas 
pela vencedora da licitação. Assim, considerando que a proposta apresentada pela empresa vencedora 
do certame se mostrou como a mais vantajosa para a administração, concluiu que a questão levantada 
pela representante não pode ser acolhida. "Com base nos parâmetros definidos no Edital, a 
inexequibilidade somente seria constatada se o valor ofertado fosse de R$ 30.899.935,67, no entanto, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000712708
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000712708
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a proposta da empresa vencedora do certame foi superior. Além disso, no tocante ao preço de 
mobilização e desmobilização foram realizadas alterações pela Unidade Gestora, que sanaram a 
questão", concluiu. Sobre a adoção irregular do BDI diferenciado, o Relator ressaltou que "a exigência 
para a adoção de BDI diferenciado partiu da Diretoria, por meio do Relatório n. DLC 642/2020 
exarado no processo @LCC-20/00428406". Também entendeu que não existe irregularidade em 
constar a parcela de ISS na composição, por tratar-se de imposto devidos nos termos da legislação 
brasileira, além de não existir a incidência de ICMS, por não se tratar de fornecimento de mercadorias 
em si. Sobre a parcela do lucro que compõe o BDI com valor irrisório, o Relator observou que a Área 
técnica esclareceu que, "por mais que a Representante alegue que a vencedora do certame está usando 
táticas de concorrência desleal", a própria lei de licitações, no art. 44, § 3°, admite que a empresa 
renuncie seu lucro. Ele ainda destacou que "a norma supracitada prescreve que é possível a 
apresentação de proposta com preço irrisório, simbólico ou de valor zero quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a 
totalidade da remuneração". @LCC-20/00428406, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 86, 
disponível em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 
1.1.29 Consulta. Licitação. Contratação. Serviços jurídicos. Inexigibilidade de licitação. Nepotismo. 

Legislação municipal. Vedação. O TCE/SC respondeu Consulta acerca da legalidade da 
contratação de parente do chefe do Poder Legislativo, por meio de contratação direta (inexigibilidade 
de licitação), para a prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de 
Vereadores com os Prejulgados 403, 1056, 1102, 1415 e 2072.  Trata-se de Consulta formulada pelo 
Ex-Prefeito Municipal de Coronel Martins com o seguinte questionamento: "Sabe-se que somente 
cargos em comissão ou funções de confiança, os quais não exigem concurso público para o seu 
provimento sendo de livre nomeação da autoridade administrativa, podem ser objeto de nepotismo. 
Neste sentido o presidente da câmara municipal pode contratar através de inexigibilidade de licitação 
com base na Lei 14.039/2020, exemplo, sobrinho, primo, cunhado para prestar serviço de consultoria 
e assessoria jurídica sem incorrer na prática do nepotismo?". Inicialmente, o Relator informou que a 
questão referente à “contratação direta de serviços jurídicos é inconteste e é, inclusive, objeto do 
Prejulgado 1485 do Tribunal. Tal preceito afirma que, em regra, os serviços jurídicos devem ser 
efetuados por servidores efetivos, possibilitada a inexigibilidade de licitação nos casos de objeto 
singular e notória especialização do profissional contratado”. O Relator também destacou a questão 
da contratação de parente do agente público para a prestação dos serviços mencionados. Ele citou a 
Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal e o Prejulgado 2072 com orientações contra a conduta de 
nepotismo. Ele observou a decisão do Supremo Tribunal Federal no processo RE nº 423.560 (julgado 
em 29/05/2012), no sentido de que cada ente da federação legislasse de acordo com as suas 
particularidades locais sobre o assunto. Sobre o assunto, o Relator relembrou que o Tribunal de 
Contas de Santa Catarina editou os seguintes prejulgados: Prejulgado 403, Prejulgado 1056, Prejulgado 
1102, Prejulgado 1415 e por fim, o próprio Município de Coronel Martins elaborou a Lei 443/2007, 
que “Veda a prática de nepotismo no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 
Coronel Martins".  Entendeu, então, que diante da existência de legislação municipal que 
expressamente veda a contratação de parentes de vereadores, por inexigibilidade de licitação, não é 
regular a situação narrada, em tese, pelo Consulente, conforme os Prejulgados mencionados, e 
concluiu na ementa: "CONSULTA. CONHECIMENTO. ART. 104, § 2º, DO REGIMENTO 
INTERNO TCE/SC. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. PARENTE DO CHEFE DO PODER 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000428406)
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=403
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1056
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1102
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1415
https://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2072
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LEGISLATIVO. EXPRESSA VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES 
DESTA CORTE. REMESSA DE PREJULGADOS AO CONSULENTE. Considerando que a Lei 
nº 8.666/1993, em seu art. 9º, não estabeleceu expressamente a restrição à contratação com parentes 
dos administradores, ficou a cargo de cada ente da federação legislar sobre o assunto, conforme 
decisão do Supremo Tribunal Federal e Prejulgados do TCE/SC". @CON-21/00095271, 
Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 86, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 
 

1.1.30 Contratação Emergencial. Combate à Pandemia. COVID-19. Vigilância Sanitária. 
Justificação. Não é suficiente a justificativa da contratação baseada simplesmente na alegação de que 
se presta ao combate à pandemia do coronavírus, pois as aquisições, além de demandarem adequação 
às circunstâncias de emergência sanitária, devem estar devidamente suportadas em estudos que 
indiquem as unidades e as quantidades necessárias, calculadas em função do consumo e utilização 
prováveis. Processo nº 102.445-7/20, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia  

 

1.1.31 Dispensa de Licitação. Contratação emergencial. Contratação direta. Gestor Público. 
Interpretação. Controle interno. Nas dispensas de licitação destinadas ao atendimento a situações 
emergenciais, o agir interpretativo do gestor na matéria não está imune a controle pelos órgãos que 
possuem esta atribuição, como é o caso dos Tribunais de Contas. Entretanto, os órgãos de controle 
não podem perder de vista que a valoração dos conceitos jurídicos indeterminados atinentes é bastante 
fluida. As zonas de certeza positiva e de certeza negativa se tornam mais estreitas, conferindo-se maior 
deferência à interpretação adotada pelo gestor, considerando ser ele a pessoa mais próxima daquela 
situação que ensejou ou não a contratação direta. Processo nº 109.805-1/12, Boletim de Jurisprudência 
TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-
jurisprudencia 

 

1.1.32 Contratação Pública. Orçamento. Erro grosseiro. Conduta omissiva. Caracteriza-se como erro 
grosseiro a conduta omissiva caracterizada pela ausência dos devidos cuidados em se certificar de que 
a contratação foi efetuada com base em orçamento detalhado que expressasse a composição de todos 
os custos unitários, consoante o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo 205.848-
2/14, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.1.33 Contratação Pública. Superior Hierárquico. Fiscalização. Poder-dever. A atuação do superior 
hierárquico não é meramente formal, incumbindo-lhe, no exercício do poder-dever de fiscalização, 
verificar a observância das normas e princípios que regem as licitações e contratações públicas. 
Processo nº 113.642-3/10, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.1.34 Representação. Licitação. Cooperativa. Terceirização. Vedação no Edital. A vedação de 
participação de cooperativas, quando os serviços a serem prestados, por sua natureza, demandarem 
necessidade de estado de subordinação, deve constar no edital de forma expressa. Processo nº 
207.700-5/21, Boletim de Jurisprudência TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100095271
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 18 de 53 

 
1.1.35 Na contratação de prestadores de serviços terceirizados não abrangidos por convenção de 

trabalho, é indevida a fixação de salários pelo edital de licitação, consistindo em mera 
estimativa o valor constante do orçamento de referência e não sendo permitida a 
desclassificação de licitante por cotar salários inferiores ao estimado. Representação formulada 
ao TCU apontou suposta irregularidade no Pregão Eletrônico 2/2020, promovido pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus Santo Ângelo, cujo objeto era a 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de tradutor/intérprete de libras. 
O representante alegou que a entidade estimara em R$ 1.711,00 o salário base para a função de 
intérprete, a partir de pesquisa de mercado, em virtude da inexistência de convenção coletiva de 
trabalho para a categoria, e que, não obstante o disposto no edital (“caso não seja utilizado CCT na 
formulação da proposta, o valor do salário deve ser no mínimo igual ao cotado pela Administração”), fora aceito 
valor inferior (R$ 1.325,00), sem análise de custos e “sem parâmetros de acordos coletivos ou de sindicatos da 
categoria”. Acrescentou ainda que a licitante vencedora não demonstrara a qual sindicato sua atividade 
preponderante estaria vinculada para justificar a oferta de salário inferior ao piso salarial estipulado 
pela entidade. No seu entender, tal procedimento caracterizaria desvio de finalidade, julgamento 
subjetivo e desvinculação das regras do edital, além de afronta aos princípios da legalidade e da 
proporcionalidade. O representante enfatizou que, não estando a categoria abrangida por CCT, a 
referência utilizada pela entidade para a elaboração do orçamento estimado deveria refletir a realidade 
de mercado vigente e que seria incabível aceitar salários inferiores à média de mercado e à referência 
estimada pela entidade. Ressaltou também a existência do Sindicato Nacional de Tradutores e de 
acordos coletivos firmados no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, os quais não teriam sido 
levados em conta nem como critério de orçamentação nem como parâmetro de aceitabilidade de 
preços. Concluiu então que não teria sido justificado o salário proposto pela vencedora. Ao apreciar 
a matéria, o relator destacou, preliminarmente, que, no caso sob análise, “a contratação não está regida por 
CCT”, situação em que a jurisprudência majoritária do TCU acena no sentido do não cabimento da 
fixação de salários por edital, consistindo tal indicação em mera estimativa e sem que isso importe em 
desclassificação da licitante que cotar salários inferiores ao estimado. Invocou, nesse sentido, o 
Acórdão 6022/2016-TCU-1ª Câmara, por meio do qual decidiu o Tribunal dar ciência à unidade 
jurisdicionada sobre a seguinte impropriedade: “inclusão de cláusulas nos editais dos Pregões 4/2011 (Processo 
3923/2010) e 4/2013 (Processo 1162/2012) com exigência de remuneração mínima para profissionais da empresa 
prestadora de serviços, contrariando o disposto no art. 3º, § 1, inciso I, da Lei 8.666/93, bem assim no art. 40, inciso 
X, da mesma Lei, além da jurisprudência majoritária do TCU, que admite tal indicação de remuneração somente como 
mera estimativa e sem importar em desclassificação da licitante que cotar salários inferiores ao estimado”. Ainda sobre 
a exigência em tela, o relator transcreveu excerto do voto condutor do Acórdão 481/2004-TCU-
Plenário, no qual a matéria, a seu ver, teria sido devidamente esclarecida, nos seguintes termos: “A 
meu ver, a exigência em tela padece de vários defeitos. Em primeiro lugar, efetivamente está-se estabelecendo preços 
mínimos, o que é vedado pela Lei de Licitações, como já se anotou. Em segundo lugar, ficam comprometidos o caráter 
competitivo da licitação e a obtenção da proposta mais vantajosa porque, ao fixar valores mínimos para um dos 
componentes essenciais do preço em contrato de terceirização de serviços (o salário), o edital força a elevação do preço final 
e exclui os concorrentes que não se dispuserem a fazer frente a tais valores. Ademais, essa disposição editalícia se constitui 
em invasão da Administração Pública na esfera do particular, posto que interfere na política de pessoal da empresa e 
nos termos dos contratos de trabalho negociados entre empregador e empregado. Por fim, não custa frisar que a garantia 
de profissionais qualificados e experientes na prestação do serviço deve-se dar por exigência, no edital e no contrato, de 
requisitos de capacitação técnico-profissional, e não de níveis mínimos de remuneração.” Assim sendo, nos termos 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A6022%2520ANOACORDAO%253A2016%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A481%2520ANOACORDAO%253A2004%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A481%2520ANOACORDAO%253A2004%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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da proposta do relator, o colegiado decidiu considerar improcedente a representação. Acórdão 
9847/2021 Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCU nº 419, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.36 Licitação. Orçamento estimativo. Preço. Referência.  COMPRASNET. Pesquisa. Exceção. 
Fornecedor. As pesquisas de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral devem 
ser baseadas em uma “cesta de preços”, devendo-se dar preferência para preços praticados no âmbito 
da Administração Pública, oriundos de outros certames. A pesquisa de preços feita exclusivamente 
junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na ausência de preços obtidos em contratações 
públicas anteriores ou cestas de preços referenciais (Instrução Normativa Seges-ME 73/2020). 
Acórdão nº 1875/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 368, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.37 Licitação. Edital de Licitação. Vedação. Incompatibilidade. Economicidade. Princípio da 
moralidade. Pregão. A previsão de itens de luxo em edital de pregão realizado com base na Lei 
10.520/2002, sem a devida justificativa acerca da necessidade e incompatíveis com a finalidade da 
contratação, contraria os princípios da economicidade e da moralidade administrativa. Acórdão nº 
1895/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 368, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.38 É possível o cancelamento do registro de preços apenas em relação aos itens para os quais o 
fornecedor tenha rejeitado a redução dos valores. Trata-se de consulta formulada por presidente 
de associação municipal, por meio da qual formulou os seguintes questionamentos: 1 - Em RP por 
desconto em tabela, se o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado em determinado item, mas 
manter o preço nos demais, é possível manter esse registro, por se tratar de tabela? 2 - Se o RP tiver 
de ser cancelado, poderá ser feito um cancelamento parcial, ou seja, só do item com valor mais alto? 
3 - Em sendo possível a hipótese anterior, o regulamento do órgão deverá prever essa hipótese? 4 - 
Cancelado o registro de preços, total ou parcialmente, pode a Administração utilizar a dispensa de que 
trata o art. 24, VII da Lei 8.666/93? A consulta foi conhecida, por unanimidade. No mérito, o relator, 
conselheiro Cláudio Couto Terrão, ressaltou que o Sistema de Registro de Preços – SRP contou com 
previsão sucinta nos §§ 1º a 6º do art. 15 da Lei 8.666/1993, que estabeleceu apenas seus elementos 
básicos, sendo que o § 3º remeteu aos decretos a regulamentação do referido procedimento. 
Asseverou, ainda, que, de acordo com as balizas legais de caráter nacional, a existência de preços 
registrados não obriga a Administração a firmar as contratações correlatas, garantindo-se preferência 
àqueles que detenham a Ata de Registro de Preços – ARP, “em igualdade de condições”. Além disso, 
o texto reflete a preocupação com a manutenção da compatibilidade entre o preço registrado e os 
valores praticados no mercado, ao prever a atualização (§ 3º, II) e a possibilidade de impugnação (§ 6º). 
Destacou, também, que, quando o preço registrado se mostrar superior aos praticados no mercado, é 
dever da Administração instar o fornecedor para que promova sua atualização a fim de que o preço 
reflita sua real paridade com operações semelhantes verificadas no mercado, bem como que a forma 
de fazê-lo e a discriminação das providências constituem matéria de regulamento, seja pela dicção do 
§ 3º do art. 15, seja porque se trata de desdobrar em normas específicas e concretas o comando 
exarado pela lei. Alertou, todavia, que a ausência de regulamento local não pode se converter em 
escusa do administrador para dispensar a economicidade de suas compras, inclusive com a atualização 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A9847%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A9847%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-73-de-5-de-agosto-de-2020
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15%C2%A73
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dos valores registrados. Nessa contextura, salientou que um paradigma sempre presente são as normas 
estabelecidas para a esfera federal, que não raramente inspiram também as regulamentações no âmbito 
das demais unidades federadas, sendo que, para o registro de preços, essa norma corresponde 
ao Decreto federal 7.892/2013, que contém um capítulo especialmente destacado para cuidar da 
revisão e do cancelamento dos preços registrados (arts. 17 a 21). A partir dessas considerações, o 
relator asseverou que o gestor tem o dever-poder de convocar o fornecedor para negociação e redução 
dos valores, a fim de resgatar a compatibilidade entre um e outro, sob pena de cancelamento do 
registro. Assim, respondendo objetivamente os três primeiros questionamentos, na hipótese de um 
fornecedor ter preços registrados para vários itens e apenas alguns estarem incompatíveis com o preço 
praticado no mercado, é possível promover o cancelamento parcial do registro, apenas em relação 
àqueles itens para os quais o fornecedor tenha rejeitado a redução dos valores, mantendo o registro 
dos demais preços que estejam alinhados com o mercado. No que concerne à possibilidade de 
utilização da hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso VII do art. 24 da Lei 8.666/1993 para 
contratação do objeto previsto no item cujo registro de preço foi cancelado, o relator pontuou que o 
referido dispositivo permite a contratação direta de objeto para o qual, mesmo posto sob competição, 
não foram alcançados preços abaixo dos de mercado ou dos fixados por órgãos competentes, 
condicionando a dispensa à prévia abertura de prazo a todos os licitantes para apresentação de novas 
propostas, sem a obtenção de preços válidos, bem como ao limite do valor constante de registro de 
preços. Não obstante, salientou que antes de se valer da contratação direta, que configura 
excepcionalidade no ordenamento jurídico, o gestor público deve oportunizar o ajuste das ofertas 
pelos licitantes e, somente se não obtiver um retorno positivo dessa medida, utilizar a dispensa de 
licitação para a adjudicação do objeto. Se a aplicação da disposição legal não oferece maiores dúvidas 
quando a oferta de proposta com valor superior ao de mercado ocorre durante a licitação, no caso do 
cancelamento de registro de preços, a forma de conduzir o procedimento pode não estar tão evidente, 
o que, mais uma vez, levaria o detalhamento dos passos para a concretização da lei à regulamentação 
da matéria pela entidade federativa local. Nessa esteira, destacou que o Decreto estadual 46.311/2013 
prevê a convocação dos detentores de registros adicionais de preços para negociação da redução dos 
valores aos praticados no mercado, prévia ou concomitantemente com a convocação dos licitantes da 
licitação originária, na mesma ordem de registro e de classificação. Com espeque nesses fundamentos, 
o relator, em síntese, concluiu que: 1. Caso os preços registrados se mostrem superiores aos praticados 
no mercado, é dever da Administração buscar a sua atualização para refletir a paridade com as 
operações verificadas no comércio em geral, sendo que o procedimento a ser adotado constitui matéria 
de regulamento, seja pela dicção do § 3º do art. 15, seja porque se trata de desdobrar em normas 
específicas e concretas o comando exarado pela lei; 2. Em face da incompatibilidade entre o regime 
jurídico público e a contratação por preços registrados acima dos praticados no mercado, mesmo na 
ausência de regulamento local, o administrador não pode deixar de atuar para restaurar a vantajosidade 
para a Administração, inclusive com a atualização dos valores registrados; 3. Na hipótese de um 
fornecedor ter preços registrados para vários itens e apenas alguns estarem incompatíveis com o preço 
praticado no mercado, é possível promover o cancelamento parcial do registro, apenas em relação 
àqueles itens para os quais o fornecedor tenha rejeitado a redução dos valores, mantendo o registro 
dos demais preços que estejam alinhados com o mercado; 4. Por tratar-se de atualização de preços 
registrados para adequação ao mercado, cuja imposição é posta pela Lei 8.666/1993, é possível realizá-
la ainda que a regulamentação interna do órgão ou entidade pública seja lacunosa nesta matéria, 
inclusive com a solução de manutenção do registro quanto aos itens com preços compatíveis. Todavia, 
caso a regulamentação interna discipline a situação de forma diversa, desde que alinhada aos princípios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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administrativos e licitatórios, ela deve ser observada; 5. A hipótese de dispensa de licitação prevista no 
inciso VII do art. 24 da Lei nº 8.666/93 pode vir a ser utilizada em virtude de cancelamento de registro 
de preços, com a advertência contida no próprio dispositivo legal ao determinar a observância do art. 
48. Ou seja, antes de se valer da contratação direta, que configura excepcionalidade no ordenamento 
jurídico e, como tal, deve ser interpretada restritivamente, o gestor público deve oportunizar o ajuste 
das ofertas pelos licitantes e, somente se não obtiver um retorno positivo dessa medida, utilizar a 
dispensa de licitação para a adjudicação do objeto. O Tribunal Pleno aprovou o voto do relator, por 
unanimidade. Processo 1098605, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 233, disponível em:  
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.1.39 É possível, excepcionalmente, alienar imóvel público mediante inexigibilidade de licitação 
quando subsistir inviabilidade de competição, devidamente justificada pelo ente público. 
Trata-se de consulta formulada por prefeito municipal. O relator, conselheiro Durval Ângelo, na 
preliminar de admissibilidade, considerou que, embora parte da consulta não preenchesse os requisitos 
de admissibilidade previstos no art. 210-B, §1º, do Regimento Interno, um dos questionamentos 
poderia ser respondido em tese, e admitiu a consulta quanto ao seguinte questionamento: “É possível 
alienar imóvel público mediante inexigibilidade de licitação quando subsiste inviabilidade de 
competição?” A consulta foi conhecida, por maioria de votos, ficando vencidos os conselheiros 
Wanderley Ávila, Cláudio Couto Terrão e Gilberto Diniz, que se manifestaram pela inadmissibilidade 
integral da consulta. No mérito, o relator, conselheiro Durval Ângelo, destacou que já houve 
deliberação sobre a alienação de bens imóveis da Administração Pública, consoante resumo de tese 
reiteradamente adotada, nos termos do parecer da Consulta 898352, de relatoria do conselheiro 
Gilberto Diniz, destacando que tal alienação encontra-se devidamente disciplinada na Lei 8.666/1993, 
devendo processar-se, via de regra, por meio de concorrência. Registrou, ainda, que o procedimento 
licitatório visa atender a três exigências públicas: a proteção dos interesses públicos e seus recursos, o 
respeito aos princípios que regem a licitação e a observância da probidade administrativa e é o 
procedimento que deve ser adotado pelo Poder Público quando pretender adquirir, alienar, locar bens, 
contratar serviços ou executar obras. Por essa razão, a Lei 8.666/1993 em seu art. 89 prevê que a não 
realização da licitação de forma injustificada é punível com detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos. Sendo 
assim, as exceções devem ser tratadas de forma restrita, isso é princípio fundamental da hermenêutica, 
de maneira que, se houver alguma dúvida quanto à exigibilidade ou dispensa da licitação, deve se 
atentar para a regra, que é a exigibilidade. In casu, a essência do questionamento trazido pelo consulente 
é a inviabilidade de competição, portanto, trata-se de licitação inexigível, cuja característica marcante 
é a inviabilidade de competição, conforme dispõe o art. 25 da Lei 8.666/1993, que autoriza o gestor 
público, não sem antes demonstrar e justificar a inviabilidade de competição, contratar diretamente o 
objeto da licitação. Nessa contextura, asseverou que a verificação da inviabilidade da licitação se dá no 
mundo dos fatos. Assim, constatada a inviabilidade, tem-se que a licitação é impraticável, irrealizável, 
inexequível, impossível, infactível, para usar alguns sinônimos. A relatoria, após colacionar excerto 
do manual de compras diretas do Tribunal de Contas da União, esclareceu que cumpridas as exigências 
legais e administrativas, a alienação de imóvel público a particular formaliza-se pelos instrumentos e 
com os requisitos da legislação civil (escritura pública e transcrição no registro imobiliário), e qualquer 
modificação ou invalidação do contrato translativo da propriedade só poderá ser feita por acordo 
entre as partes ou por via judicial. Sendo assim, o relator respondeu ao questionamento da seguinte 
forma: É possível, excepcionalmente, alienar imóvel público mediante inexigibilidade de licitação quando subsistir 
inviabilidade de competição, devidamente justificada pelo ente público. O voto do relator foi aprovado, por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art48
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1098605
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/111189
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/898352
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm#art25
https://portal.tcu.gov.br/licitacoes-e-contratos-do-tcu/licitacoes/manuais-e-orientacoes/
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maioria, ficando vencido o conselheiro Gilberto Diniz, que se manifestou no sentido de que a 
legislação em vigor não possibilita enxergar, em alienação de bem público imóvel, inviabilidade de 
competição e, logo, inexigibilidade de prévia licitação pública. Processo 1084312, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 233, disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.40 Ato de constrição do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial sem fins 
lucrativos. Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público 
essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados 
ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 
100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação 
dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, 
da CF/1988).” São inconstitucionais atos de constrição, por decisão judicial, do patrimônio de estatais 
prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, 
para fins de quitação de suas dívidas. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 
reconhecido a inconstitucionalidade dos bloqueios e sequestros de verba pública de estatais por 
decisões judiciais, exatamente por estender o regime constitucional de precatórios às estatais 
prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo (1). Da mesma 
forma, a Corte já assentou orientação no sentido de que, salvo em situações excepcionais, não é 
possível que, por meio de decisões judiciais constritivas, se altere a destinação de recursos públicos 
previamente direcionados para a promoção de políticas públicas, sob pena de afronta ao art. 167, VI, 
da CF (2) (3). Ressalte-se que a exigência de lei para a modificação da destinação orçamentária de 
recursos públicos visa resguardar o planejamento chancelado pelos Poderes Executivo e Legislativo 
no momento de aprovação da lei orçamentária anual. Por isso, a interferência do Judiciário na 
organização orçamentária dos projetos da Administração Pública — salvo, excepcionalmente, como 
fiscalizador — ofende o princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º) (4) (5). Por fim, no caso 
analisado, o princípio da eficiência da Administração Pública (CF, art. 37, caput) (6) é igualmente 
relevante para a solução da controvérsia. Isso porque os atos jurisdicionais impugnados, ao 
bloquearem verbas orçamentárias da empresa pública estadual para o pagamento de suas dívidas, 
atuaram como obstáculo ao exercício eficiente da gestão pública, subvertendo o planejamento e a 
ordem de prioridades na execução de políticas públicas de saúde, em momento dramático de combate 
à pandemia da COVID-19. Com base nesse entendimento, o Plenário confirmou a cautelar 
anteriormente deferida e julgou procedente o pedido formulado em arguição de descumprimento de 
preceito fundamental para: (i) suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições 
patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro; (ii) determinar a sujeição da Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios; e (iii) 
determinar a imediata devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do 
Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas. ADPF nº 789/MA, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1026, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF. 

 

 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1084312
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
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1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Gastos com Pessoal. Mão de obra terceirizada. Atividades de natureza acessória, 
instrumental e complementar. Devem ser excluídas do cálculo dos gastos com pessoal, as 
contratações de mão de obra terceirizada destinadas à atividades consideradas de natureza acessória, 
instrumental e complementar àquelas típicas da Administração Municipal, em situações que não restar 
evidenciada a substituição ilegal de profissionais cujas atividades são inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos e salários. Processo nº 8.841-2/2019, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 73, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf 

 

1.2.2 Remuneração de parlamentar por participação em sessões extraordinárias – ADPF nº 
836/RR. Conforme disposto no § 2º do art. 27 da Constituição Federal (CF) (1), a vedação de 
pagamento de parcela indenizatória aos membros do Congresso Nacional por convocação 
extraordinária (CF, art. 57, § 7º) (2) estende-se aos deputados estaduais (3). Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para 
declarar a não recepção do § 6º do art. 99 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima pelo § 7º do art. 57 da CF, com a modificação introduzida pela Emenda Constitucional 
50/2006. ADPF nº 836/RR, Informativo do STF nº 1024, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
024.pdf 

 

1.2.3 Regulamentação da profissão de despachante por norma estadual – ADI 6749/DF. É 
formalmente inconstitucional ato normativo local que, a pretexto de prescrever regras de caráter 
administrativo, regulamente o exercício da profissão de despachante junto a órgãos de trânsito. Isso 
porque caracterizada usurpação da competência privativa da União para legislar sobre “condições para 
o exercício de profissões” (CF, art. 22, XVI) (1). A jurisprudência da Suprema Corte, em sucessivos 
julgamentos, tem reconhecido configurada a usurpação da competência legislativa privativa da União 
em relação a leis estaduais e distritais que, sob o pretexto de estatuírem normas administrativas de 
interesse local, regulamentam o exercício de atividades profissionais (2). No caso específico da 
categoria dos despachantes, o Supremo Tribunal Federal aplicou esse entendimento na ADI 4.387 e, 
recentemente, o reafirmou na ADI 5.412. Ademais, em âmbito nacional, a União editou a Lei 
10.602/2002, que confere espaço de liberdade de atuação profissional muito mais amplo que a norma 
impugnada. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado para declarar a inconstitucionalidade formal da Instrução Normativa DETRAN/ DF 
34/2021 e, a fim de evitar efeitos repristinatórios indesejados, também da Instrução Normativa 
DETRAN/DF 394/2015. ADI nº 6749/DF, Informativo do STF nº 1024, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
024.pdf 

 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
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1.2.4 Vinculação remuneratória e ajuda de custo a parlamentares – ADI 6468/SE. É inconstitucional 
norma estadual que vincule subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos, de modo que 
qualquer aumento no valor dos subsídios de um resulte, automaticamente, aumento no de outro. O 
art. 37, XIII, da CF (1) proíbe que, salvo nas hipóteses expressamente elencadas pelo texto 
constitucional, cargos assimétricos estabeleçam, entre si, relação que implique aumento remuneratório 
automático. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que o 
tipo de vinculação vertical ou assimétrico entre deputados federais e estaduais viola também a 
autonomia federativa (CF, art. 25), porque retira do ente menor a prerrogativa de definir as 
remunerações de seus agentes políticos. Essas vedações também se aplicam a governadores e vice-
governadores (2). É constitucional norma estadual que estabeleça o pagamento a parlamentar — no 
início e no final de cada sessão legislativa — de ajuda de custo correspondente ao valor do próprio 
subsídio mensal. Na linha da jurisprudência da Corte (3), o pagamento de verba indenizatória a 
parlamentar, ao início e ao fim de cada sessão legislativa, não viola o art. 39, § 4º, da CF (4). Com base 
nesses entendimentos, o Plenário julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação 
direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 4.750/2003, a integralidade da Lei 
5.844/2006, e o art. 4º do Decreto Legislativo 7/1998, todos do Estado de Sergipe. ADI nº 6468/SE, 
Informativo do STF nº 1024, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
024.pdf 

 

1.2.5 Pessoal. Servidor Público. Plano de Carreira. Remuneração. Alteração. Estágio Probatório. 
Concurso Público. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de João 
Neiva, que apresentou a este Tribunal de Contas as seguintes indagações: “1 – O cargo de controlador 
tem o mesmo grau de dificuldade das respectivas atribuições, com o mesmo nível de responsabilidade 
dos cargos de advogado e contador? 2 – Em caso afirmativo, o cargo de controlador deve ter a mesma 
classificação no Plano de Cargos da Câmara Municipal dos cargos de advogado e contador? 3 – Na 
hipótese do cargo de controlador estar enquadrado na mesma carreira, mas em subgrupo diferente 
(remuneração inferior) dos cargos advogado e contador é possível promover o reposicionamento 
daquele cargo, promovendo seu reposicionamento na mesma carreira, mas em novo subgrupo junto 
com os cargos de advogado e contador? 4 – Está correto o entendimento de que o reposicionamento 
do cargo de controlador, na mesma carreira, mas em subgrupo diverso, não caracteriza violação à 
expressa regra de aprovação prévia por concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF, para fins 
de investidura em cargo ou emprego público? 5 – Se considerada a hipótese abstrata de que o cargo 
de controlador conste do organograma no mesmo nível hierárquico dos cargos de advogado e 
contador, esse fato ensejaria a mesma classificação no plano de cargos e salários? 6 – Em caso de 
aumento de despesas gerado por eventual reposicionamento do cargo de controlador no Plano de 
Cargos, incidiria as disposições da Lei Complementar nº 173/2020, se considerado que no Município 
não houve declaração de estado de calamidade pública (Pandemia – Covid19), embora tenha sido 
atingido por ela? 7 – Na resposta a esse caso em abstrato se aplica o entendimento constante do 
Parecer Consulta TC-010/2020, do qual consta a possibilidade de alteração do Plano de Cargos e 
Salários referente aos cargos ocupados por servidores em estágio probatório, desde que não se 
desnaturem as vagas ofertadas em concurso público, mesmo durante a vigência do respectivo 
concurso público e que o servidor ocupante do cargo de controlador esteja em estágio probatório”? 
O Plenário do TCEES, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu parcialmente da 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
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consulta, apenas quanto aos itens 3 a 7, e, quanto ao mérito, os respondeu nos seguintes termos: 1.3.1. 
O termo “carreira” importa em evolução funcional vertical e/ou horizontal, de modo que o servidor, 
obedecidos os critérios definidos em lei, movimenta-se do degrau inicial da carreira para degrau 
ascendente ou posterior, restando inviabilizado que cargos de natureza diversa e sem qualquer 
homogeneidade de funções pertençam a uma mesma carreira; 1.3.2. Os cargos de Controlador, 
Advogado e Contador da Câmara Municipal, caso sejam definidos como “cargos de carreira”, devem 
ser estruturados em carreiras próprias, eis que se tratam de cargos com atribuições e responsabilidades 
distintas, não podendo, portanto, integrarem uma mesma carreira, considerando o conceito atribuído 
ao termo “carreira” na Administração Pública. Outrossim, nada obsta que cada um destes cargos seja 
definido como “cargo isolado”, insuscetível de evolução funcional; 1.3.3. Não se verifica óbice para 
que a lei, que institua ou modifique o Plano de Cargos e Salários, contemple, com idêntico tratamento 
e escalonamento, cargos de provimento efetivo que detenham, entre si, o mesmo nível de escolaridade 
e grau de dificuldade quanto às atribuições. Necessário, entretanto, observar-se o que ficou assentado, 
por esta E. Corte de Contas, no Parecer em Consulta TC 036/2003: “[...] a equiparação remuneratória 
de cargos públicos não será admitida quando um dos cargos tiver atribuições mais simples do que o 
outro a que se quer equiparar, uma vez que, não pode haver alteração nas condições estabelecidas 
quando do primeiro provimento, pois fere o Princípio da Razoabilidade”; 1.3.4. Não se observa 
impedimento para que o cargo de Controlador seja posicionado, no Plano de Cargos e Salários, de 
modo correspondente a outros cargos que detenham mesmo nível de escolaridade e grau de 
dificuldade quanto às suas atribuições, exigindo-se a edição de lei específica para tal intento, conforme 
preconizado no art. 37, X, CF/88, tendo em vista a alteração do padrão remuneratório que 
possivelmente advirá do reposicionamento; 1.3.5. O reposicionamento do cargo de Controlador no 
Plano de Cargos e Salários, a ser realizado através de lei específica, não ofenderá o disposto no art. 37, 
II, CF/88, desde que, evidentemente, contemple apenas servidores que tenham ingressado na carreira 
de Controlador por intermédio de regular concurso público, eis que a Súmula Vinculante 43, do 
Supremo Tribunal Federal, é bastante clara ao dispor que “É inconstitucional toda modalidade de 
provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado 
ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”; 1.3.6. A 
mera alteração do organograma (ato interno do jurisdicionado) não tem o condão de, por si só, 
modificar o Plano de Cargos e Salários, eis que este somente pode ser instituído ou modificado por 
lei formal, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal (MS 26.955; ADI 3369); 
1.3.7. Eventual modificação legislativa do Plano de Cargos e Salários, que vise a reestruturação da 
carreira ou de cargo isolado de Controlador, reposicionandoos em patamar remuneratório superior, 
implicando em aumento da despesa, encontra-se impedida, até 31 de dezembro de 2021, por violação 
ao disposto nos incisos I e III, do art. 8º, da LC 173/2020; 1.3.8. O entendimento exarado no Parecer 
em Consulta TC 010/2020, que pontuou a possibilidade de se “[...] alterar o Plano de Cargos e Salários 
referente aos cargos ocupados por servidores em estágio probatório, desde que não se desnaturem as 
vagas ofertadas em concurso público”, detém caráter geral e normativo, se aplicando, evidentemente, 
ao cargo de Controlador da Câmara Municipal; 1.3.9. Ocorrendo alteração da legislação, atinente ao 
Plano de Cargos e Salários, durante a vigência do concurso público, não poderão ser modificados o 
grau de complexidade da função e o nível de escolaridade exigido no edital do certame para o ingresso 
no cargo, sob pena de se estar violando o caput do art. 37 da CF/88, especificamente no que diz 
respeito à observância aos princípios da moralidade e da impessoalidade, na medida em que alterações 
indevidas na legislação do PCS poderão configurar favorecimento pessoal de candidatos. Ademais, 
diante de entendimento pacífico assentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 318.106/RN; MS 
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26.668/DF; MS 26.673/DF; MS 26.810/DF; AI-AgR 814.164/MG), as alterações legislativas 
somente poderão repercutir e modificar as condições constantes do edital do concurso público caso 
o certame não se encontre concluído e homologado. Parecer em Consulta TC nº 18/2021, 
Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf 

 

1.2.6 Pessoal. Controle interno. Cargo em comissão. A natureza eminentemente técnica do cargo de 
auditor de controle interno, bem como a necessidade de vínculo de estabilidade entre seu ocupante e 
a Administração, tornam incompatível sua investidura por meio de provimento em comissão ou 
função de confiança. Trata-se de representação, com pedido de cautelar, formulada por auditor de 
Controle Externo do TCEES, em face de ato da prefeitura municipal de Castelo, relatando a existência 
de provimento em comissão do cargo “auditor público interno”, criado pela Lei Municipal nº 3.174, 
de 05/04/2012. A instrução técnica relatou que muito embora as diretrizes para a instituição do 
Sistema Unificado de Controle Interno no Município, originalmente previstas na Lei Municipal nº 
3.160/2012 previssem o provimento dos cargos efetivos de auditor público interno, mediante 
concurso público, estabelecendo o prazo de 3 anos para sua realização, até o momento da fiscalização, 
passados nove anos, os referidos cargos sequer haviam sido criados. A unidade técnica relatou que a 
Administração optou por caminho em outro sentido, e, por meio da Lei Municipal n° 3.174, de 5 de 
abril de 2012, criou um cargo de auditor público interno de provimento em comissão. Sobre essa 
norma, destacou que não foi prevista que o cargo em comissão criado seria para o comando da 
Unidade de Controle Interno, até por que não havia subordinados para tanto, tratando-se tão somente 
da criação de um único cargo de auditor público interno. Observou ainda, conforme anexo único da 
referida lei, que as descrições das atividades previstas para o desempenho do cargo não se relacionam 
com chefia, coordenação ou assessoramento, sendo incompatível com o provimento em comissão, 
em sua maioria atividades típicas de controle, tais como planejamento e execução de atividades de 
fiscalização no ente municipal. Segundo a análise técnica, para exercício de tais atribuições, o Supremo 
Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário RE STF 1.264.676 Santa Catarina, esclareceu 
que a natureza eminentemente técnica do cargo de controlador interno, bem como a necessidade de 
um vínculo de estabilidade entre o seu ocupante e a Administração, não guardam relação alguma com 
a investidura por meio de provimento em comissão ou função de confiança, destacando-se o seguinte 
trecho: “(...) verifica-se que o cargo de Controlador Interno desempenha funções de natureza técnica, 
para cuja realização não se faz necessária prévia relação de confiança entre a autoridade 
hierarquicamente superior e o servidor nomeado, que justifique a contratação por meio de provimento 
em comissão ou função de confiança, eis que ausente, na hipótese, qualquer atribuição de comando, 
direção, chefia ou assessoramento”. Acrescentou, ainda, que o art. 49 da Lei Complementar nº. 
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), estabelece que o Tribunal de Contas fomentará o exercício 
eficiente e eficaz do controle interno, ao passo que “a estruturação do sistema de controle interno, 
com responsabilidades enormes, prevendo servidores efetivos e posteriormente se concretizando com 
a criação e o provimento de um o cargo de provimento em comissão de Auditor Público Interno, 
maculada de inconstitucionalidade, furta as expectativas sociais de uma administração voltada para a 
eficiência e eficácia, uma vez que sujeita o sistema de controle interno às vulnerabilidades inerentes ao 
vínculo comissionado, sujeita-o a instabilidade da troca de comando político do governo local, traz 
comprometimento ideológico pela extrema proximidade com o ascendente e necessidade irrestrita de 
manutenção da relação de confiança com o chefe do Poder Executivo”. Diante disso, entendeu pela 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
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configuração do fundado receio de grave ofensa ao interesse público, um dos requisitos para 
concessão da medida cautelar. Inobstante, não vislumbrou o preenchimento do segundo requisito, 
qual seja, o perigo da demora com risco para ineficácia da decisão final, “uma vez que a apontada 
irregularidade vem ocorrendo há vários anos (mais de 6 anos), com a administração se furtando (e 
também não sendo compelida) à criação do cargo efetivo de Auditor Público Interno, bem como a 
realização do Concurso Público”. O relator, acompanhando na íntegra o entendimento técnico, votou 
pelo indeferimento da medida cautelar, diante da ausência do periculum in mora, submetendo o feito 
ao rito ordinário. A Primeira Câmara deliberou conforme o voto do relator à unanimidade. Decisão 
TC nº 2082/2021-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
114.pdf 

 

1.2.7 Pessoal. Quintos. Marco temporal. Tempo residual. Décimos. Incorporação. É assegurado, nos 
termos do art. 5º da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções 
comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para 
incorporação de parcela de décimo, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor 
completar o interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do 
art. 3º da Lei 8.911/1994. Acórdão nº 9746/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 367, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.8 Consulta. Agente Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias. Piso salarial profissional. 
Regime estatutário. Ausência de aplicação automática. Entendimento do STF. Necessidade 
de lei municipal. Aumento vedado no período restritivo fixado na Lei Complementar nº 
173/2020. O TCE/SC respondeu às Consultas @CON-21/00287006 e @CON-21/00330025 
formuladas acerca da viabilidade de concessão de reajuste do piso salarial profissional definido para 
os Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, de acordo com o 
estabelecido na Lei nº 11.350/2006, em face das restrições de atos de pessoal impostas pela Lei 
Complementar nº 173/2020, com o seguinte entendimento: "O piso salarial profissional nacional dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, estabelecido no § 1º do artigo 
9º-A da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014, não vincula o ente federativo que tenha 
optado pelo regime estatutário, nos termos do artigo 8º do mesmo diploma federal, conforme atual 
entendimento manifestado em decisões do Supremo Tribunal Federal, ressalvando-se que a matéria é 
objeto do Recurso Extraordinário RE- 1279765-RG/BA, com repercussão geral reconhecida, ainda 
pendente de decisão, pois depende de autorização em lei municipal. Caso o Município pretenda editar 
norma legal para reajuste da remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate 
às endemias regidos por regime estatutário, estará sujeito às vedações do inciso I do artigo 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020, no período de vigência das restrições nela estabelecido, de modo que o 
pagamento do novo valor somente poderá ocorrer depois de encerrado o prazo de vedação da referida 
norma legal, sem possibilidade de pagamentos retroativos (§ 3º do artigo 8º)".  Trata-se de Consultas 
formuladas pelo Prefeito Municipal de Blumenau e Prefeito Municipal de Pinhalzinho acerca do 
conflito de normas, a Lei Complementar nº 173/2020 (art. 7º e 8º) com vedações a atos 
administrativos que impliquem aumentos de despesas com pessoal e a Lei (federal) nº 11.350/2006 
que fixou o piso salarial profissional nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8911.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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de Combate às Endemias, especificando os valores que deveriam ser cumpridos a partir de 01.01.2019, 
01.01.2020 e 01.01.2021. A Lei federal nº 11.350/06 determinou que "a partir de 01.01.2020 o piso 
estava em R$ 1.400,00, devendo passar para R$ 1.550,00 a partir de 1º de janeiro de 2021", de acordo 
com o Relator. Inicialmente, o Relator citou o entendimento da Primeira Turma do STF que tem 
mantido o posicionamento pela inaplicabilidade do piso profissional no caso de agentes com vínculo 
estatutário, conforme os julgados: RE 1.291.684-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira 
Turma, DJe de 11/1/2021; e RE 1.263.619-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe de 6/7/2020. Ele também destacou que o "piso salarial profissional nacional dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, estabelecido no artigo 9º-A, §1º da Lei 
11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014, não vincula o ente federativo que tenha optado pelo 
regime estatutário, nos termos do artigo 8º do mesmo diploma federal, ressalvando-se que a matéria 
é objeto do Recurso Extraordinário RE 1279765 RG/BA, com repercussão geral reconhecida, ainda 
pendente de decisão. Desta forma, eventual reajuste da remuneração dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às endemias regidos por regime estatutário, no interregno delimitado 
no artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, incidirá nas vedações do respectivo inciso I". De 
acordo com o Relator, "embora a Lei (federal) nº 11.350/2006 seja anterior à Lei Complementar n. 
173/2020 e já tenha fixado o novo valor do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias a partir de 01.01.2021, não há de prevalecer o disposto na referida 
Lei, conforme já explicitado, notadamente porque a implementação do piso salarial dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias não é automático, dependendo de lei 
municipal. A obrigatoriedade de aplicação do piso salarial estaria circunscrita aos servidores 
contratados sob o regime celetista. No caso de agentes regidos pelo sistema estatutário, a fixação de 
remuneração depende de lei municipal". @CON-21/00287006, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC n º 86, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 

1.2.9 Consulta. Lei Complementar nº 173/2020. Despesa obrigatória de caráter continuado 
preexistente à edição da lei. Reajuste acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Vedação. Despesa de pessoal. Reajuste. Vedação. O TCE/SC respondeu à 
Consulta formulada acerca do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, com os seguintes 
entendimentos: "1. A proibição de que trata o inciso VIII, do art. 8º da Lei Complementar n. 
173/2020, no sentido de até 31 de dezembro de 2021 a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia (Covid-19) estarem impedidos 
de adotar medidas que impliquem reajuste de despesas obrigatórias acima da variação da inflação 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do 
poder aquisitivo referida no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, se aplica a toda e qualquer 
despesa obrigatória de caráter continuado preexistentes à edição da Lei Complementar nº 173/2020, 
observado o que dispõe o art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000. 2. Resta vedado qualquer reajuste 
nas despesas de pessoal, nos termos do inciso I do art. 8° da Lei Complementar nº 173/2020 c/c 
o Prejulgado 2274. "A Lei Complementar nº 173/2020 distingue as despesas obrigatórias 
preexistentes das que eventualmente vierem a ser criadas após a sua edição".  E ainda: "3. A 
possibilidade de aplicação do disposto no §2º do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 (prévia 
compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa), restringe-se apenas à hipótese de 
criação de nova despesa obrigatória de caráter continuado mencionada no inciso VII, não se aplicando 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100287006
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2274
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ao reajuste da despesa obrigatória preexistente de que trata o inciso VIII do mesmo artigo. 4. O critério 
de verificação do reajustamento da despesa obrigatória, limitada à variação do IPCA, dos Estados e 
Municípios sujeitos ao regime fiscal da Lei Complementar nº 173/2020, deve ser dar pelo mesmo 
critério da EC 95/2016, ou seja, pela verificação da variação do somatório das despesas obrigatórias, 
e não pela variação individual de cada item de despesa".  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito 
Municipal de Guarujá do Sul, com os seguintes questionamentos: "1. A proibição contida no art. 8º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 173/2020 aplica-se, unicamente, às despesas de pessoal?"  Para 
responder a esse questionamento, o Relator diferenciou as despesas: "a) Despesas obrigatórias de 
caráter continuado preexistentes à edição da lei, que não impliquem despesas de pessoal – tem seu 
reajuste limitado a variação do IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 
IV do caput do art. 7º da Constituição Federal, conforme art. 8º, inciso VIII, da Lei  Complementar 
nº 173/2020; b) Despesas de pessoal – está proibida a concessão de aumento, reajuste, adequação de 
remuneração e revisão geral anual, conforme art. 8°, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020 c/c 
o Prejulgado 2274 deste Tribunal, salvo as derivadas de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade pública; e c) Novas despesas obrigatórias de caráter 
continuado (criadas após a edição da lei) – em regra estão vedadas (conforme art. 8º, inciso VII), 
ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º que excetuam aquelas que vierem a ser realizadas no 
combate à pandemia (COVID-19) cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração e as criadas 
mediante prévia compensação decorrente de aumento de receita ou redução de despesa, desde que 
observados os incisos I e II do mesmo parágrafo". E destacou que "as despesas de pessoal estão 
impossibilitadas de sofrerem reajuste, enquanto as despesas obrigatórias de caráter continuado 
preexistentes à edição da LC 173/2020, que não impliquem despesas de pessoal, têm seu reajuste 
limitado a variação do IPCA". Quanto ao segundo questionamento: "Poderia a administração 
municipal, durante a situação de calamidade pública decorrente da COVID-19, reajustar todas as 
demais despesas obrigatórias já existentes quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 
173/2020 (exceto as de pessoal), acima do IPCA?". O Relator concluiu que "o critério de verificação 
do reajustamento da despesa obrigatória, limitada à variação do IPCA, dos Estados e Municípios 
sujeitos ao regime fiscal da Lei Complementar nº 173/2020, deve ser dar pelo mesmo critério da EC 
95/2016, ou seja, pela verificação da variação do somatório das despesas obrigatórias". @CON-
21/00111730, Informativo de Jurisprudência do TCESC n º 86, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 

1.2.10 Consulta. Vereador. Licença. Secretário de Estado. Subsídio. Mandato eletivo. Ônus da 
Câmara Municipal.  O TCE/SC respondeu à Consulta acerca da licença de vereador para secretário 
municipal ou estadual com o seguinte entendimento: "A Lei Orgânica do Município de Florianópolis 
prevê a licença de Vereador para ocupar cargo de Secretário Municipal ou Estadual. Nesse caso, a 
possibilidade de opção pelo subsídio do mandato eletivo deve ser observada por força do disposto no 
artigo 56, inciso II e § 3º da Constituição Federal, replicado na Constituição do Estado de Santa 
Catarina. Na hipótese de o Vereador afastar-se das suas funções em razão da nomeação para o cargo 
de Secretário Municipal ou Estadual e optar pela remuneração do mandato eletivo, o pagamento 
caberá ao Poder Legislativo, não implicando ressarcimento".  Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis com questionamento acerca da possibilidade, por 
simetria, de Vereador licenciado para exercer cargo de Secretário de Estado fazer opção pelo subsídio 
do Legislativo, à luz das disposições constitucionais pertinentes aos Senadores e Deputados 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
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Federais.  O Relator mencionou os entendimentos dos Tribunais de Contas do Estado de Minas 
Gerais e do TCM de Goiás, e destacou a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acerca de 
Emenda à Lei Orgânica n. 34/2020 do Município de Criciúma. "Referida Emenda vedava a licença de 
Vereador para ocupar cargo comissionado da administração direta ou indireta de qualquer nível de 
governo. Na Decisão, o TJSC entendeu que a Câmara Municipal não pode editar dispositivo 
estabelecendo uma nova proibição/incompatibilidade ao exercício da vereança não contempladas na 
Constituição Federal e Estadual", complementou. Por fim, concluiu que "a Lei Orgânica do Município 
de Florianópolis prevê a licença do Vereador para ocupar cargo de Secretário Municipal ou Estadual. 
Assim, a possibilidade de opção pelo subsídio do mandato eletivo deve ser observada por força do 
disposto no art. 56, inciso II e § 3° da Constituição Federal, replicado na Constituição do Estado de 
Santa Catarina". @CON-21/00237327, Informativo de Jurisprudência do TCESC n º 86, disponível 
em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 

1.2.11 Recurso. Pensão. Regime Celetista. Transposição de Regime Jurídico. VPNI. Vantagem 
Pessoal. Na hipótese de transposição do regime celetista para o estatutário, não há possibilidade de 
incorporação de vantagens e gratificações oriundas da legislação trabalhista e incompatíveis com o 
RJU, somente se admitindo a continuidade do pagamento dessas vantagens sob a forma de VPNI 
(vantagem pessoal nominalmente identificada), para assegurar a irredutibilidade remuneratória. 
Processo nº 207.321-2/11, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia  

 

1.2.12 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 
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 Pessoal do TCU nº 92, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.13 Quintos. Marco temporal. Tempo residual. Incorporação. É assegurado, nos termos do art. 5º 
da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 
10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para incorporação de parcela de décimo, 
com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, 
de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3º da Lei 8.911/1994. Boletim de 
Pessoal do TCU nº 92, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100237327
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d71733.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1925%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9624.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8911.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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1.2.14 Pessoal. Remuneração. Equiparação. Ex-Território Federal. Carreira de Auditoria da Receita 
Federal. Admissão de Pessoal. Enquadramento. A remuneração de servidor ocupante de cargo 
de auxiliar de fiscal tributário de ex-território que optou por integrar quadro em extinção da União 
deve observar a estrutura remuneratória do cargo de Analista Tributário da Receita Federal (tabela “b” 
do Anexo IV da Lei 10.910/2004), e não a do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal (tabela “a” 
do mencionado anexo), uma vez que a paridade remuneratória determinada pelo art. 7º da EC 79/2014 
e pelo art. 5º da Lei 13.681/2018 requer o enquadramento em cargos com atribuições equivalentes ou 
assemelhadas. Acórdão nº 1874/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 368, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.15 Pessoal. Cargo em Comissão. Nepotismo. Requisito. Nomeação de Pessoal. O parentesco do 
nomeado com a autoridade nomeante não é elemento essencial para configuração de nepotismo, 
bastando que as circunstâncias do caso indiquem que a nomeação baseou-se no parentesco do 
nomeado com agente público cuja posição era capaz de assegurá-la, ainda que o ato de nomeação 
tenha sido praticado por outro agente. Acórdão nº 1893/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
368, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.16 Pessoal. Pensão Civil. Concessão simultânea. Companheiro. Duplicidade. Bigamia. É 
irregular a concessão de pensão simultaneamente a duas companheiras. Não se reconhece a união 
estável entre um homem e duas mulheres simultaneamente, em razão da própria natureza do instituto, 
já que o ordenamento pátrio não admite a bigamia, motivo pelo qual não é possível o rateio de 
benefício previdenciário nessa circunstância. Acórdão nº 10729/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 368, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.17 Pessoal. Sistema S. Nepotismo. Cargo em comissão. Conselho de administração. A 
contratação ou a manutenção de parentes de membros do conselho deliberativo de entidades do 
Sistema S em cargos comissionados desses entes constitui ato irregular, sujeito às sanções legais 
pertinentes, por afrontar os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade (art. 37 da 
Constituição Federal). Acórdão nº 10739/2021,  Boletim de Jurisprudência do TCU nº 368, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.18 O cômputo de tempo de serviço no período de vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 
Trata-se da consulta encaminhada por presidente de Câmara Municipal, por meio da qual formulou 
os seguintes questionamentos: 1) Com a publicação da Lei Complementar n. 173/2020, especialmente 
as disposições constantes no artigo 8º, questiona-se: o artigo 8º, inciso I[,] veda a revisão geral anual 
assegurada no artigo 37, X[,] da Constituição Federal? 2) Os cargos criados por lei anterior à LC nº. 
173/2020, mas que nunca foram ocupados, encontram vedação para nomeação? 3) Considerando o 
disposto no artigo 8º, inciso IX[,] da LC 173/2020, como os órgãos públicos devem proceder para a 
contagem de tempo quanto ao quinquênio e às férias prêmio? 4) A concessão de progressão de nível 
e promoção na carreira também estão incluídas no artigo 8º, inciso IX[,] da LC 173/2020, devendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.910.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc79.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13681.htm#art37
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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ser suspensos os prazos para a aquisição? 5) O artigo 8º, inciso IX[,] fala em suspensão de contagem 
de prazo para aquisição de licença-prêmio. Em caso de o servidor público decidir gozar a licença-
prêmio, e não receber em espécie, ainda assim deve ser suspensa a contagem do prazo? 6) A LC 
173/2020 veda o pagamento de verbas rescisórias, quando da exoneração de servidor público, no seu 
período de vigência? Na admissibilidade, o relator, conselheiro Gilberto Diniz, destacou que o 
primeiro questionamento já tem resposta extraível do parecer exarado nos autos da Consulta 1095502, 
de relatoria do conselheiro Sebastião Helvecio, e que o segundo questionamento já foi objeto de 
apreciação nos autos da Consulta 1092248, de relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão. Sendo 
assim, o Tribunal Pleno, nos termos do voto do relator, limitou-se a conhecer da Consulta em relação 
aos demais itens. No mérito, em relação ao questionamento contido no item 3, a relatoria destacou 
que o inciso IX do art. 8º da LC 173/2020 instituiu proibição temporária de contagem do período de 
tempo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de alguns direitos de 
agentes públicos: adicionais por tempo de serviço (“anuênios, triênios, quinquênios”), “licenças-
prêmio” e “demais mecanismos equivalentes”. Para que venha a incidir a referida proibição, a regra 
estabelece duas condições: a) que os direitos “aumentem a despesa com pessoal”; b) que eles nasçam 
“em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço”. Asseverou, ademais, que os 
adicionais por tempo de serviço são acréscimos pecuniários ao vencimento padrão (e, por isso, seu 
pagamento aumenta a despesa com pessoal, o que atende a condição “a”) e sua concessão depende 
apenas do perfazimento de um determinado tempo de serviço (o que corresponde ao atendimento à 
condição “b”). Nesse diapasão, a relatoria concluiu que o inciso IX do art. 8º da LC 173/2020 proíbe, 
durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, que tempo de serviço cumprido 
dentro desse mesmo período seja computado para fins de concessão de adicionais por tempo de 
serviço a servidores públicos. No que tange ao cômputo de tempo para fins de aquisição de férias-
prêmio, o conselheiro Gilberto Diniz, a partir da leitura de leis do Estado de Minas Gerais e de 
Municípios mineiros, afirmou as férias-prêmio podem ou não ser conversíveis em pecúnia (e, por isso, 
podem ou não aumentar a despesa com pessoal, o que pode resultar em, respectivamente, atendimento 
ou desatendimento à condição “a” referida no tópico anterior); e que elas podem ou não depender 
apenas do perfazimento de um determinado tempo de serviço (o que corresponde, respectivamente, 
ao atendimento ou ao desatendimento à condição “b” também referida no tópico anterior). Desse 
modo, salientou que o inciso IX do art. 8º da LC 173/2020 proíbe, durante o período compreendido 
entre 28/5/2020 e 31/12/2021, que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período seja 
computado para fins de concessão de férias-prêmio a agentes públicos, se – e somente se – elas forem 
conversíveis em pecúnia e também vinculadas exclusivamente ao perfazimento de determinado 
período de tempo de serviço. De igual maneira, em relação ao questionamento constante do item 5, 
versando sobre o cômputo de tempo de ausência em gozo de férias-prêmio para fins de aquisição de 
ulteriores férias-prêmio, o relator reiterou que se entende proibido, em decorrência do disposto no 
inciso IX do art. 8º da LC 173/2020, o cômputo, durante o período compreendido entre 28/5/2020 
e 31/12/2021, de tempo de ausência em gozo de férias-prêmio dentro desse mesmo período, para 
fins de aquisição de ulteriores férias-prêmio, se – e somente se – elas forem conversíveis em pecúnia 
e também vinculadas exclusivamente ao perfazimento de determinado período de tempo de serviço. 
No que tange ao questionamento formulado no item 4, a relatoria destacou que o desenvolvimento 
na carreira, na modalidade de progressão ou na de promoção, implica aumento da remuneração do 
servidor público (o que aumenta a despesa com pessoal e, assim, atende a condição “a” referida 
anteriormente); e que o desenvolvimento na carreira pode ou não depender apenas do perfazimento 
de um determinado tempo de serviço (o que corresponde, respectivamente, ao atendimento ou ao 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095502
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1092248
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
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desatendimento à condição “b” também referida em tópico anterior). Nessa senda, afirmou que o 
inciso IX do art. 8º da LC 173/2020 proíbe, durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 
31/12/2021, que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período seja computado para fins 
de desenvolvimento na carreira, se – e somente se – este for vinculado exclusivamente ao perfazimento 
de determinado período de tempo de serviço. Por fim, quanto ao item 6, o relator destacou que, dada 
a natureza não contratual do vínculo entre servidor público e entidade ou ente público, é imprópria a 
expressão “verbas rescisórias”, havendo que abandoná-la, em favor de, por exemplo, pagamentos 
decorrentes da extinção do vínculo. Em seguida, asseverou que a LC 173/2020 nada dispõe sobre 
pagamentos decorrentes da extinção do vínculo entre servidor público e entidade ou ente público. Ao 
final, a consulta foi respondida, por unanimidade, nos termos do voto do relator, tendo sido fixado 
prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1) O inciso IX do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173, de 2020, proíbe, durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 
31/12/2021, que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período seja computado para fins 
de concessão de adicionais por tempo de serviço a servidores públicos. 2) O inciso IX do art. 8º da 
Lei Complementar nº 173, de 2020, proíbe, durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 
31/12/2021, que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período seja computado para fins 
de concessão de férias-prêmio a agentes públicos, se – e somente se – elas forem conversíveis em 
pecúnia e também vinculadas exclusivamente ao perfazimento de determinado período de tempo de 
serviço. 3) Entende-se proibido, em decorrência do disposto no inciso IX do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173, de 2020, o cômputo, durante o período compreendido entre 28/5/2020 e 
31/12/2021, de tempo de ausência em gozo de férias-prêmio dentro desse mesmo período, para fins 
de aquisição de ulteriores férias-prêmio, se – e somente se – elas forem conversíveis em pecúnia e 
também vinculadas exclusivamente ao perfazimento de determinado período de tempo de serviço. 4) 
O inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, proíbe, durante o período compreendido 
entre 28/5/2020 e 31/12/2021, que tempo de serviço cumprido dentro desse mesmo período seja 
computado para fins de desenvolvimento na carreira, se – e somente se – este for vinculado 
exclusivamente ao perfazimento de determinado período de tempo de serviço. 5) A Lei 
Complementar 173/2020, nada dispõe sobre pagamentos decorrentes da extinção do vínculo entre 
servidor público e entidade ou ente público. Processo 1095597, Informativo de Jurisprudência do 
TCEMG nº 233, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.19 Os recursos da cessão de direitos creditórios derivados dos atrasos das transferências 
obrigatórias devidas pelo Estado deverão compor a base de cálculo relativa ao repasse dos 
duodécimos às Câmaras Municipais apenas no exercício seguinte. Trata-se de consulta 
encaminhada por presidente de câmara municipal, versando sobre a apuração dos duodécimos a serem 
repassados ao Poder Legislativo, em face da Lei Estadual 23.422/2019, relativas à cessão de direitos 
creditórios e às operações de crédito pelos municípios, para reequilíbrio das finanças, após o atraso 
das transferências obrigatórias pelo Estado de Minas Gerais. Nesse contexto, foram formulados os 
seguintes questionamentos: a- Como essas operações de créditos serão classificadas em outras rubricas 
orçamentárias, que não são as corretas se os repasses permanecessem conforme determina as leis para 
tal; tais como: ICMS, FUNDEB, IPVA, etc., como ficará o direito constitucional do Poder Legislativo, 
pois como nesses repasses que não foram creditados aos municípios em tempo, existem receitas que 
compõem os cálculos para que se apure o percentual dos duodécimos a serem repassados ao Poder 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095597
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
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Legislativo? b- As câmaras municipais deverão estabelecer os limites em que as operações de crédito 
serão efetuadas, evitando eventuais excessos, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à 
Constituição Federal; como o Poder Legislativo estabelecerá uma coisa, um texto que está lesando a 
si próprio, ou seja um texto que estará reduzindo o seu direito de repasse duodecimal? Na sessão do 
Tribunal Pleno realizada no dia 20 de junho de 2020, o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
após o conhecimento da Consulta, respondeu aos questionamentos nos seguintes termos: 1. Os 
recursos provenientes da cessão de direitos creditórios derivados dos atrasos das transferências 
obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais e das operações de crédito que os utilizem como 
garantia, nos moldes previstos na Lei estadual nº 23.422/19, caracterizam receita de capital e, como 
tal, não compõem o cálculo do percentual do total da despesa do Poder Legislativo municipal, que 
considera o somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5o do art. 153 e nos arts. 
158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior; 2. Somente às câmaras municipais cabe 
examinar a conveniência e a oportunidade de autorizar as operações financeiras que envolvam os 
direitos creditórios provenientes do atraso nas transferências obrigatórias do Estado, considerando 
todas as circunstâncias de fato e de direito daí decorrentes, inclusive o impacto na apuração do total 
das despesas do Poder Legislativo, de acordo com o art. 29-A da Constituição da República. Na 
oportunidade, o conselheiro José Alves Viana pediu vista dos autos. Na sessão plenária do dia 11 de 
agosto de 2021, o conselheiro vistor chamou a atenção para o aspecto da classificação orçamentária 
das receitas provenientes da cessão, “a título oneroso, para instituições financeiras ou fundos de investimento 
regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários os diretos creditórios provenientes dos atrasos das transferências 
obrigatórias devidas pelo Estado”, nos termos do art. 1º da Lei 23.422/2019. Nessa senda, colacionou 
excerto do Estudo Técnico 05, relativo ao PL 459/2017, oriundo da Consultoria de Orçamentos e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados editado em Março/2020, destacando que a 
arrecadação de um tributo ou a arrecadação de um aluguel, por exemplo, representam, por certo, a 
transformação de um crédito (fato gerador já ocorrido) em recursos em espécie, mas, nem por isso, 
tais conversões em espécie representam uma receita de capital, mas, sim, receitas correntes (tributária 
e patrimonial, respectivamente), tendo em vista que: a.   a classificação de receitas orçamentárias em 
corrente ou de capital deve ser feita em consonância com o fato gerador da respectiva 
operação. Assim, se o fato gerador (do crédito) era um tributo, então o recebimento (conversão do 
crédito em espécie) desse tributo pelo ente federado deve ser enquadrado como uma receita corrente. 
Nessa esteira, vale observar que a associação entre fato gerador e classificação orçamentária da receita 
é fundamental para que se mensure adequadamente os efeitos econômicos envolvidos na operação. 
Não à toa, dá-se o nome de classificação econômica da receita à separação que se faz entre receitas 
orçamentárias correntes e de capital; b.   os bens e direitos a que se refere o § 2º do art. 11 da Lei 
4.320/1964 são apenas aqueles que foram constituídos (isto é, passaram a integrar o ativo do ente 
federado) ou em razão da realização de uma despesa orçamentária de capital (investimentos, inversão 
financeira, concessão de empréstimos etc.) ou em razão do recebimento de uma doação (imóvel 
doado, por exemplo). Nesse caso, quando tais bens e direitos são convertidos em espécie, seja pela 
venda ou pelo recebimento do pagamento do devedor (de um empréstimo concedido anteriormente 
etc.), os recursos respectivos devem ser classificados como receitas de capital. O conselheiro José 
Alves Viana registrou, ainda, que o Tribunal, recentemente, manifestou-se acerca da matéria, nos autos 
da Consulta 1072617, e, diante das razões expostas, divergiu do voto do conselheiro relator no tocante 
ao primeiro questionamento. Ao final, o Tribunal Pleno aprovou, por maioria, o voto do conselheiro 
José Alves Viana, e fixou prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1.   Os 
recursos provenientes da cessão de direitos creditórios derivados dos atrasos das transferências 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2020/ESTUDOPLP459de2017CessodeDireitosCreditriosVendadePatrimnioouOperaodeCrdito.pdf
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1072617
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obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais nos moldes previstos na Lei Estadual 23.422/2019, 
deverão ser contabilizados como “Receitas Correntes”, observando-se o fato gerador que originou o 
crédito para sua devida classificação, nos termos do disposto no art. 11 da Lei Federal 4.320/1964; 
2.   Considerando, portanto, que tais recursos serão contabilizados no exercício em que forem 
arrecadados, a teor do disposto no art. 35 da Lei Federal 4.320/1964, estes deverão compor a base de 
cálculo relativa ao repasse dos duodécimos devidos às Câmaras Municipais apenas no exercício 
seguinte, conforme se depreende das disposições do art. 29-A da Constituição da República; 
3.   Somente às câmaras municipais cabe examinar a conveniência e a oportunidade de autorizar as 
operações financeiras que envolvam os direitos creditórios provenientes do atraso nas transferências 
obrigatórias do Estado, considerando todas as circunstâncias de fato e de direito daí decorrentes, 
inclusive o impacto na apuração do total das despesas do Poder Legislativo, de acordo com o art. 29-
A da Constituição da República. Na oportunidade, ficaram vencidos, parcialmente, o conselheiro 
relator Cláudio Couto Terrão e o conselheiro presidente Mauri Torres. Processo 1077018, 
Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 233, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.2.20 Teto remuneratório: adoção do subsídio de desembargador no âmbito municipal. O teto 
remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio do prefeito 
municipal (1). O art. 37, XI, da Constituição Federal (CF) (2) estabelece um teto único para os 
servidores municipais, não havendo motivo para se cogitar da utilização do art. 37, § 12, da CF (3) 
para fixação de teto único diverso, pois essa previsão é direcionada apenas para servidores estaduais, 
esfera federativa na qual existem as alternativas de fixação de teto por poder ou de forma única. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação 
direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e Municípios”, constante do art. 97, § 6º, da 
Constituição do Estado de Pernambuco, na redação conferida pela EC 35/2013. ADI 6881/PE, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1026, disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF 

 

 

1.3 Fiscalização e Controle   

 

1.3.1 Responsabilidade. Convênio. Gestor sucessor. Conduta omissiva. Obra paralisada. A 

responsabilidade do prefeito sucessor fica caracterizada quando, com recursos garantidos para tal e 

sem fundamento técnico de inviabilidade, não retomar obra iniciada e não acabada pelo seu antecessor, 

por implicar desperdício de recursos públicos e contrariar o princípio da continuidade administrativa. 

Acórdão nº 9423/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 365, disponível em: 

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

 

1.3.2 Planejamento. Créditos suplementares. Leis retroativas. Convalidação de decretos de 

abertura. Afronta ao princípio da legalidade, o procedimento adotado no sentido de editar leis com 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1077018
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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pretenso “efeito retroativo” para convalidar decretos de abertura de créditos suplementares, o que 

controverte a hierarquia normativa presente no ordenamento jurídico, traduzindo falta de 

planejamento da execução de despesas pelo Poder Executivo e evidenciando descontrole quanto à 

correta ordenação dos gastos públicos. Processo nº 8.841-2/2019, Boletim de Jurisprudência do 

TCEMT nº 73, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf 

 

1.3.3 Obras e serviços. Polo gerador de tráfego. Minimização de impacto. As providências para 

abrandar impactos, em face da imposição de medidas mitigadoras nas Certidões de Diretrizes dos 

polos geradores de tráfego, devem estar diretamente relacionadas à redução da repercussão causada 

no trânsito em decorrência do empreendimento, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal n.º 

15.150/2010. TC 8.184/2016, Boletim de Jurisprudência do TCMSP nº 39, disponível em: 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47? 

 

1.3.4 Responsabilidade. Multa. Circunstância atenuante. Irregularidade. Correção. 

Tempestividade. Quando constatada a adoção de medidas corretivas e tempestivas para sanear a 

irregularidade, bem como a ausência de lesão ao erário, deve-se considerar tais atenuantes em favor 

do responsável, podendo o TCU, inclusive, deixar de aplicar as penalidades estabelecidas na Lei 

8.443/1992, em vista do disposto no art. 22, § 2º, do Decreto-lei 4.657/1942 (Lindb). Acórdão nº 

1736/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 366, disponível em: 

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

 

1.3.5 Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Tratamento diferenciado. Pequena empresa. 

Microempresa. A utilização de microempresa por empresa de maior porte com o intuito de participar 

de licitações e usufruir indiretamente dos benefícios previstos na LC 123/2006 enseja a declaração de 

inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) de ambas as sociedades empresárias. Acórdão nº 1761/21, 

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

Jurisprudência do TCESC nº 86, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 

1.3.6 Auditoria Financeira. Expansão. Aperfeiçoamento. Educação Infantil. Ensino Fundamental. 

Florianópolis. Recurso BID. Recomendações. O TCE/SC realizou auditoria financeira no Projeto 

de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que conta com 

recursos do BID, mediante Contrato de Empréstimo, fez recomendações na forma sugerida pela 

equipe técnica, e encaminhou expediente à Diretoria Geral de Controle Externo (DGCE).  Trata-se 

de auditoria financeira, referente ao exercício de 2019, no Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis, financiado com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, nos termos do Contrato de Empréstimo nº 3079/OC-BR, com 

aporte de recursos municipais. Inicialmente o Relator recomendou ao Executor do Projeto de 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00102518/BJ%2073_mai_jun_2021%20(2).pdf
https://portal.tcm.sp.gov.br/Management/InformeJurisprudencial/Documento/47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
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Expansão e Aperfeiçoamento o aperfeiçoamento dos controles nos processos de medições de obras 

e serviços de engenharia, de forma que o pagamento ocorra somente após a verificação da regular 

liquidação dos itens constantes da planilha de medição, em observância aos artigos 62 e 63, §2º, inciso 

III, da Lei (federal) 4.320/1964 e, neste caso, à cláusula do Contrato. Ainda recomendou ao Executor 

do Projeto que promova o adequado planejamento da obra, considerando os elementos previsíveis 

que possam interferir no cronograma, de forma a viabilizar sua adequada precisão, evitando atrasos, 

desperdícios e perdas, em atendimento ao disposto no Contrato de Empréstimo. O Relator 

recomendou à Secretaria Municipal de Educação (SME) que promova ações para zelar o patrimônio 

público exposto na obra, fortalecendo a segurança até que nova empresa contratada ocupe 

rotineiramente o local, em atendimento ao disposto no artigo 7.01 do Contrato de Empréstimo.  Ele 

ainda reiterou as seguintes recomendações: 1. que em licitações de obra e/ou serviço de engenharia, 

seja levantado o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra/serviço, de 

forma a assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução, contendo orçamento detalhado fundamentado em quantitativos propriamente avaliados, 

caracterizando assim o adequado projeto básico. 2. que a comissão de licitação verifique a adequação 

desse projeto junto a área técnica, validando-o para a licitação.  Por fim, o Relator recomendou que as 

alterações de objeto contratual sejam fielmente registradas no respectivo termo aditivo, assim como 

em todos os documentos gerenciais dos contratos aditivados. @RLA-20/00477369, Informativo de 

Jurisprudência do TCESC nº 86, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 

1.3.7 Consulta. Administração Pública. Locação. Bens imóveis. Locação sob encomenda. Locação 

Built to suit. Reversão dos bens. O TCE/SC reformou o Prejulgado 1754 e editou o seguinte 

entendimento: "A locação sob medida, também denominada locação de ativos, locação sob 

encomenda ou built to suit, prevista no art. 47-A da Lei Federal 12.462/2011, autoriza que seja 

pactuada a reversão dos bens à administração pública ao final da locação, desde que estabelecida no 

contrato. O mencionado dispositivo permanecerá vigente somente até 31-3-2023, a teor do art. 193, 

II, da Lei Federal 14.133/2021".  Trata-se de Consulta formulada em resposta à decisão exarada no 

processo @RLA-18/01225254, em que se determinou a instauração de avaliação da revogação e/ou 

reforma do Prejulgado 1.754 à luz do art. 47-A da Lei Federal 12.462/2011. O prejulgado trata sobre 

a locação sob encomenda, também conhecida como built to suit (construir para servir), a qual foi 

inicialmente disciplinada pelo art. 54-A da Lei Federal 8.245/1991, introduzido pela Lei Federal 

12.744/2012: "Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à 

prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então 

especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, 

prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições 

procedimentais previstas nesta Lei". Inicialmente, o Relator observa que no processo @CON-

15/00267730, o Tribunal seguiu o entendimento expressado no item 4 do Prejulgado 1754: "4. A 

locação prevista no art. 54-A da Lei (federal) n. 8.245/91, também conhecida por 'locação sob medida' 

ou 'built-to-suit' (construir para servir), não autoriza que seja pactuada a aquisição do imóvel locado. 

A locação com opção de aquisição também é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 37, IV), 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2000477369
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1754
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=1801225254
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uma vez que a administração pública não poderá contrair obrigação, sem autorização orçamentária, 

com fornecedores para pagamento 'a posteriori' de bens e serviços". Contudo, de acordo com o 

Relator, o art. 47-A, § 2º, da Lei Federal 12.462/2011, introduzido pela Lei 13.190/2015 de 

19/11/2015, positivou a reversão do bem locado à Administração Pública quando houver previsão 

em contrato: "Art. 47-A. A administração pública poderá firmar contratos de locação de bens móveis 

e imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou 

sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração. 

§ 1º A contratação referida no caput sujeita-se à mesma disciplina de dispensa e inexigibilidade de 

licitação aplicável às locações comuns. § 2º A contratação referida no caput poderá prever a reversão 

dos bens à administração pública ao final da locação, desde que estabelecida no contrato § 3º O valor 

da locação a que se refere o caput não poderá exceder, ao mês, 1% (um por cento) do valor do bem 

locado". Assim sendo, o Tribunal decidiu pela reforma do Prejulgado 1754, observando que o art. 

47-A da Lei Federal 12.462/2011 "possui prazo final de vigência estipulado por força da nova lei de 

licitações promulgada neste ano de 2021", como complementou o Relator. @CON-21/00096596, 

Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 86, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 

 

1.3.8 Auditoria. Ausência de dolo ou má-fé. Conduta irregular. Responsabilidade. A ausência de dolo 

ou má-fé por parte do gestor não exclui a responsabilidade quando da prática de algum ato contrário 

às normas legais. Se caracterizada a conduta ilegal e culposa grave do agente, estarão presentes os 

elementos autorizadores à aplicação da penalidade prevista no artigo 63, inciso II, da Lei 

Complementar nº 63/90. Processo nº 237.656-2/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, 

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

 

1.3.9 Tomada de Contas. Delegação de Competência. Controle. Supervisão. Gestor Público. 

Responsabilidade. A despeito de o ordenamento jurídico facultar a delegação de competência, não 

exime o gestor de encarregar-se, comprovadamente, da supervisão da atuação de seus delegatários, 

notadamente no que concerne ao controle dos atos de ordenação de despesas no âmbito da pasta que 

titulariza, a fim de coibir práticas dissociadas da boa gestão dos recursos públicos. Processo nº 

104.738-7/17, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: 

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

 

1.3.10 Tomada de Contas. Limite temporal. Lapso. Trancamento das Contas. Arquivamento sem 

solução de mérito. Comprovado o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pelo transcurso de 

significativo lapso temporal, não há fundamentos para considerar que as contas sejam liquidáveis, 

afigurando-se cabível o arquivamento das contas sem resolução de mérito. Processo nº 117.179-6/11, 

Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-

publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1754
https://virtual.tce.sc.gov.br/pwa/#/processo?nu_proc=2100096596
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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1.3.11 Responsabilidade. Multa. Dosimetria. Critério. A dosimetria da multa aplicada pelo TCU – 

respeitados os limites fixados na sua Lei Orgânica e no seu Regimento Interno e observados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – deve ser orientada, a cada caso, por critérios 

como: o nível de gravidade dos ilícitos apurados; a valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas; a 

materialidade envolvida; o grau de culpabilidade dos responsáveis; a isonomia de tratamento com 

casos análogos. Acórdão nº 1882/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 368, disponível em: 

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

 

1.3.12 O gasto decorrente do pagamento de subsídios a vereador temporariamente afastado do 

exercício do mandato, por determinação judicial, deve ser computado no cálculo da despesa 

total do Poder Legislativo Municipal. Trata-se de consulta formulada por presidente de Câmara 

Municipal, versando sobre a possibilidade de que Vereadores temporariamente afastados do exercício 

do mandato, por determinação judicial e sem prejuízo da percepção dos subsídios, venham a ser 

considerados inativos, enquanto durar o afastamento, e que, consequentemente, sejam excluídos dos 

limites e parâmetros estabelecidos pelo art. 29-A da Constituição Federal quanto ao cômputo do 

cálculo da despesa total do Poder Legislativo Municipal. Uma vez admitida, por unanimidade, a 

consulta, o relator, conselheiro Wanderley Ávila, no mérito, destacou que, diferenciando-se das 

normas às quais se sujeitam os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, tal como a Lei Estadual 

869/1952 ou Lei Federal 8.112/1992, o regramento aplicado aos Vereadores possui elementos e 

características peculiares, uma vez que, além de se submeterem às normas de repetição obrigatória 

inseridas na Constituição da República, de 1988, e na Constituição do Estado de Minas Gerais, de 

1989, os edis são também regidos por normas próprias que, previstas na lei orgânica do 

correspondente município e no regimento interno da respectiva casa legislativa, prescrevem uma gama 

de direitos, prerrogativas e deveres que se atrelam à função executada pelos referidos agentes políticos 

investidos em mandato eletivo. Sobre o tema, a relatoria colacionou o entendimento doutrinário de 

Hely Lopes Meirelles, adotado pelo TCE/GO ao responder à Consulta 00023/2018 (Processo 

06321/2018), o qual foi respaldado na jurisprudência do TCE-PR, em resposta à Consulta 603910/10 

(Acórdão 2376/12). Tal orientação consta do Manual de Remuneração de Agentes Políticos, 

elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Salientou que, dentre as particularidades 

que delineiam os regimes próprios aplicáveis aos parlamentares, ganha especial relevância a 

natureza pro labore faciendo do subsídio que remunera a atividade parlamentar, fazendo com que o 

pagamento de tal verba ao agente público somente se torne devido, via de regra, em razão do efetivo 

exercício da função, impedindo, portanto, que se presuma como tempo de efetivo exercício da 

vereança o período de duração do afastamento remunerado do mandato por força de decisão 

judicial. No entanto, essa regra pode ser excepcionada pelas Leis Orgânicas Municipais e pelos 

Regimentos Internos das Câmaras Legislativas ao disporem sobre as hipóteses em que, mesmo 

temporariamente afastado do exercício de suas funções, os edis estejam autorizados a serem 

remunerados, como por exemplo, em casos de licença por motivos de saúde. Sendo assim, concluiu 

que, tecnicamente, o afastamento de Vereadores, por decisão judicial e sem suspensão de seus 

subsídios, mediante posse dos suplentes para atuarem durante tal período, caracteriza-se tão somente 

como a imposição de um impedimento dotado de caráter temporário, o qual apenas limita o exercício 

pleno das atividades inerentes ao mandato e ao desempenho das funções para as quais os referidos 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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edis foram eleitos, não podendo essa situação, entretanto, ser confundida com a inatividade de tais 

agentes políticos ou mesmo com o fim do vínculo inicialmente estabelecido com o Poder Legislativo 

Municipal. Sendo assim, os Vereadores judicialmente afastados do exercício do mandato, em caráter 

temporário e sem prejuízo da percepção dos subsídios, corresponderão a gastos que, por força 

constitucional, deverão ser obrigatoriamente considerados no cômputo do total das despesas com 

pessoal do Poder Legislativo municipal, uma vez que a situação funcional em que se encontram não 

pode ser incluída na exceção prevista pela atual redação do caput do art. 29-A da Constituição da 

República. Com esteio nesses fundamentos, o Tribunal Pleno aprovou, por unanimidade, o voto do 

relator, restando fixado prejulgamento de tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1. Os 

vereadores temporariamente afastados do exercício do mandato, por determinação judicial, sem 

prejuízo da percepção dos subsídios, não podem ser considerados como inativos; 2. Assim, em 

atenção aos termos da atual redação dada ao caput do art. 29-A da Constituição da República, de 1988, 

ou mesmo em atendimento à novel redação que os artigos 1º e 7º da Emenda Constitucional 

109/2021 conferiram ao referido dispositivo, os gastos decorrentes do pagamento de seus subsídios 

devem computados no cálculo da despesa total do Poder Legislativo Municipal. Processo 1095054, 

Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 233, disponível em: 

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

 

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 
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 Controle de concentrado de constitucionalidade: lei orgânica como parâmetro de controle e 
necessidade de comunicação à assembleia legislativa – ADI 5548/PE. Não se admite controle 
concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da lei orgânica 
respectiva. Com efeito, não é possível extrair, da literalidade do art. 125, § 2°, da Constituição Federal, 
o cabimento de controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais 
contra a lei orgânica respectiva (1). Não compete ao Poder Legislativo, de qualquer das esferas 
federativas, suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em controle 
concentrado de constitucionalidade. As decisões tomadas em controle concentrado já são dotadas de 
eficácia erga omnes. Desse modo, a atuação do Poder Legislativo só se justifica no âmbito do controle 
difuso — de modo a expandir a todos os efeitos de decisão dotada originalmente com eficácia “entre 
as partes” (2). Com base nesses entendimentos, o Plenário julgou procedente o pedido formulado em 
ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou de lei ou ato normativo municipal 
em face da Lei Orgânica respectiva” do art. 61, I, l, assim como do § 3° do art. 63 da Constituição do 
Estado de Pernambuco. ADI 5548/PE, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1025, disponível 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art29a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art7
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095054
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
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em:http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_st
f_1025.pdf 

 

2.3 Controle de eficiência dos serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário – ADI 1905/RS. 
É inadmissível a previsão de “controle de qualidade” — a cargo do Poder Executivo — de serviços 
públicos prestados por órgãos do Poder Judiciário. A possibilidade de um órgão externo exercer 
atividade de fiscalização das atividades do Poder Judiciário, sob pena de sanções pecuniárias e controle 
orçamentário, ofende a independência e a autonomia financeira, orçamentária e administrativa do 
Poder Judiciário, consagradas nos arts. 2º e 99 da Constituição Federal (CF) (1). Ademais, conforme 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são vedadas as ingerências, que não derivem explícita ou 
implicitamente de regra ou princípio da CF (2), de um Poder na órbita de outro. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, IX, 33 e 34 da Lei 11.075/1998 do Estado do Rio Grande 
do Sul. ADI 1905/RS, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1025, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
025.pdf 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 

 

3.1 Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF). Previdência Privada. Isenção para proventos 
de aposentadoria e resgastes. Moléstia grave. Art. 6º,  XIV, da Lei nº 7.713/1988, c/c art. 39, 
§ 6º, do Decreto nº 3.000/1999. Modelo PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) ou 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Irrelevância.  O fato de se pagar parte ou totalidade 
do IRPF sobre o rendimento do contribuinte ou sobre o resgate do plano e o fato de um plano ser 
tecnicamente chamado de “previdência” (PGBL) e o outro de seguro (VGBL) são irrelevantes para 
aplicação da isenção prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 c/c o artigo 39,§ 6º, do Decreto 
nº 3.000/1999.  Conforme posicionamento já pacificado por este Superior Tribunal, a extensão da 
aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma 
recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo 
entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/1999. 
Também é de se registrar que esta Corte, por ambas as Turmas de Direito Tributário, compreende 
que o destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada não pode ser 
diverso do destino das importâncias correspondentes ao resgate das respectivas contribuições. Desse 
modo, se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais 
são que o recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma parcelada 
no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas importâncias, que nada 
mais são que o recebimento dos valores aplicados de uma só vez. Para a aplicação da jurisprudência 
é irrelevante tratar-se de plano de previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício 
Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do mesmo 
gênero (planos de caráter previdenciário) que se diferenciam em razão do fato de se pagar parte do 
IR antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano). O fato de se 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1025.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1025.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1025.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1025.pdf
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pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um plano ser tecnicamente chamado de 
"previdência" (PGBL) e o outro de "seguro" (VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que 
este Superior Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 
39, §6º, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos previdenciários, 
quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um 
pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário. Resp nº 1.583.638-SC, 
Informativo de Jurisprudência do STJ nº 704, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.2 ICMS e licenciamento ou cessão do direito de uso de software. É inconstitucional a incidência 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de 
programas de computador.” As operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso de 
“software”, padronizado ou elaborado por encomenda, são tributáveis pelo Imposto sobre Serviços 
(ISS), e não pelo ICMS. Isso porque trata-se de operações complexas que envolvem obrigações de 
dar e de fazer, a exemplo da manutenção de programas, disponibilização de manuais, atualizações 
tecnológicas e outras funcionalidades previstas em contrato (1). Nesse contexto, o legislador 
complementar, ao incluir essas operações no subitem 1.05 da lista de serviços tributáveis pelo ISS 
anexa à Lei Complementar (LC) 116/2003, buscou dirimir eventual conflito de competência 
tributária entre estados e municípios [Constituição Federal (CF), art. 146, I (2)]. Com base nesse 
entendimento, o Plenário conheceu parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade e, nessa 
parte, julgou o pedido procedente, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da LC 
87/1996 e ao art. 1º da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo, de modo a impedir a incidência do 
ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador. Por fim, por 
maioria, decidiu modular os efeitos dessa decisão para, de maneira análoga ao decidido nas ADIs 
1.945 e 5.659, atribuir eficácia ex nunc, a contar de 3.3.2021, data em que publicada a ata de 
julgamento das aludidas ações diretas de inconstitucionalidade. Ressalvou da modulação, porém, as 
seguintes situações: a) as ações judiciais já ajuizadas e ainda em curso em 2.3.2021; b) as hipóteses 
de bitributação relativas a fatos geradores ocorridos até 2.3.2021, nas quais será devida a restituição 
do ICMS recolhido, respeitado o prazo prescricional, independentemente da propositura de ação 
judicial até aquela data; e c) as hipóteses relativas a fatos geradores ocorridos até 2.3.2021 em que 
não houve o recolhimento do ISS ou do ICMS, nas quais será devido o pagamento do imposto 
municipal, respeitados os prazos decadencial e prescricional. Vencido o ministro Marco Aurélio, 
quanto à modulação. ADI 5576/SP, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1024, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1024.pdf 

 

3.3 Necessidade de lei em sentido estrito para instituição de substituição tributária. É 
inconstitucional decreto estadual que atribua às empresas geradoras de energia elétrica a 
responsabilidade por substituição tributária pelo recolhimento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) (1). Para haver substituição tributária relativamente ao ICMS, é 
imprescindível que haja a lei complementar federal a que alude o art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição 
Federal (CF) (2) e que o mecanismo esteja previsto em lei estadual, conforme determina o art. 150, 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
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§ 7º, da CF (3) (4). No que diz respeito ao primeiro requisito, a Lei Complementar (LC) 87/1996 
(Lei Kandir) permite que essa responsabilidade seja atribuída por lei estadual (art. 6º) (5), observada, 
ainda, a necessidade de acordo celebrado pelos estados interessados, se a operação for interestadual 
(art. 9º) (6). Em relação às operações com energia elétrica, a própria Lei Kandir já trouxe quais atores 
econômicos podem ser eleitos como substi utos tributários (art. 9º, § 1º, II) (7), mas não atribuiu, ela 
própria, desde logo, a nenhum sujeito passivo alguma responsabilidade por substituição tributária. 
Assim, se a substituição tributária não está prevista em lei estadual em sentido estrito, o decreto, ao 
tratar originariamente do assunto, inova no ordenamento jurídico e incide em inconstitucionalidade 
formal, por ofensa ao princípio da legalidade tributária. Com base nesse entendimento, o Plenário, 
por maioria, em análise conjunta, julgou prejudicadas as ações diretas quanto ao art. 1º, II, do 
Decreto 40.628/2019 do Estado do Amazonas, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado 
(MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e as julgou procedentes na parte subsistente, 
declarando a inconstitucionalidade dos arts. 1º, I e II, e 2º do mesmo decreto. Foram modulados os 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a 
partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a 
véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Vencidos parcialmente os ministros Marco 
Aurélio e Edson Fachin, que divergiram tão somente no tocante à projeção dos efeitos da decisão 
referente à declaração de inconstitucionalidade. ADI 6144 e ADI 6624, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1024, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1024.pdf 

 

3.4 Finanças Públicas. LRF. Despesa com Pessoal. Limite. Calamidade Pública. COVID-19.  
Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de Ponto Belo, solicitando resposta para a 
seguinte indagação: “Tendo em vista os pressupostos legais, no tocante aos limites constitucionais, 
especificamente, quanto à contratação de profissionais para atender a casos excepcionais que trata 
de situação adstrita ao contexto do corona vírus pela a administração (município), é possível 
ultrapassar os percentuais previstos no artigo 19, artigo 20, lll ,”b" e artigo 22, (Lei nº 101/2000) e 
não incorrer nos crimes de responsabilidade fiscal, bem como, não incorrer nas nulidades do artigo 
21 e não ser alcançado pelas vedações previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 101/ 2000”? 
O Plenário desta Corte, à unanimidade, nos termos do voto do relator, deliberou por conhecer da 
consulta e, no mérito, a responder nos seguintes termos: 1.1. Os entes com calamidade pública 
reconhecida pelo Poder Legislativo em decorrência do coronavírus, na forma do art. 65, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF): 1.1.1. DURANTE A SITUAÇÃO CALAMITOSA, podem 
ultrapassar os percentuais previstos nos artigos 19 e 20, LRF, sem restrições financeiras, pois está 
suspenso o prazo para recondução aos limites previsto no art. 23, LRF. Após o fim da calamidade, 
esses entes devem adotar os procedimentos para retornar a despesa ao limite legal; 1.1.2. NÃO 
ESTÃO SUJEITOS ÀS VEDAÇÕES do art. 22, parágrafo único, LRF, mas estão sujeitos às 
proibições do art. 8º, da Lei Complementar 173/2020, que veda o aumento de despesa com pessoal, 
exceto, em algumas hipóteses, para os profissionais que atuam no combate ao coronavírus (art. 8º, 
§§1º e 5º, LC 173/2020); 1.1.3. ESTÃO SUJEITOS ÀS NULIDADES do art. 21, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, não podendo aumentar despesas sem previsão legal anterior nos 180 dias 
anteriores ao fim do mandato, exceto quanto aos profissionais que atuam no b . 73 V “ ” L 9.504/97 
e do art. 8º, §§ 1º e 5º, LC 173/2020. Parecer em Consulta TC nº 20/2021, Informativo de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1024.pdf
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Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf 

 

3.5 Finanças Públicas. Aumento de despesa pública. Projeto de lei. Impacto Orçamentário-
financeiro. Metodologia. Erro grosseiro. O envio de projeto de lei prevendo a criação, expansão 
ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, desacompanhado da 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, expondo as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, conforme exigência do art. 16, inciso I e §2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, configura 
erro grosseiro e constitui grave infração legal a norma de natureza financeira. Trata-se representação 
apresentada ao TCEES em face da prefeitura municipal de Colatina, narrando indícios de 
irregularidade na aprovação de lei com aumento de despesa com pessoal sem a correspondente 
estimativa do impacto orçamentário financeiro, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 
Extrai-se dos autos que o então prefeito encaminhou à Câmara Municipal, em conjunto com a 
Mensagem nº 034/2019, a informação de que a estimativa de impacto orçamentário-financeiro do 
Projeto de Lei Complementar nº 001/2019 seria de 0,03% de gasto com pessoal. Segundo análise 
realizada pela área técnica desta Corte, a referida declaração tratou-se apenas de uma “menção 
genérica” ao percentual impactado, contrariando as disposições do art. 16, inciso I5 , da LRF, que 
determinam que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Sobre a responsabilidade do gestor, 
a área técnica afirmou que sua conduta, mesmo admitindo a ausência de dolo, deve ser qualificada 
como erro grosseiro, pois supera a simples falta de diligência, de pequena imprudência ou imperícia, 
traduzindo-se em grave infração à norma legal de natureza financeira. O relator, acompanhando o 
entendimento técnico, verificou que o prefeito, ao enviar ao Poder Legislativo a Mensagem nº 
034/2019, contrariou as disposições do art. 16, inciso I e § 2º6 , da LRF, pois deixou de informar o 
impacto orçamentáriofinanceiro no exercício em que a lei deveria entrar em vigor e nos dois 
subsequentes (art. 16, I da LRF), além de não apresentar as premissas e a metodologia de cálculo 
utilizadas, impossibilitando uma análise pormenorizada de sua estimativa (art. 16, § 2º da LRF), haja 
vista que não foi apresentada documentação probatória capaz de suprir tal falha. Ante o exposto, 
votou pela confirmação da irregularidade e pela aplicação de multa ao responsável. A Segunda 
Câmara deliberou, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Acórdão TC nº 904/2021-Segunda 
Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-
114.pdf 

 

3.6 Fixação de alíquota do ICMS sobre operações interestaduais com bens e mercadorias 
importadas – ADI 4858/DF. É constitucional resolução do Senado Federal que fixa alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicável às operações interestaduais 
com bens e mercadorias importados do exterior. No inciso II do art. 155 da Constituição Federal 
(CF) (1), que guia toda a disciplina que se segue em matéria de ICMS, há respaldo à cobrança do 
referido imposto nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados. No texto 
constitucional, afirma-se expressamente que o ICMS pode ser cobrado “ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior”. Além disso, de acordo com art. 155, § 2º, IV, da CF (2), compete 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
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ao Senado Federal, por meio de resolução, o estabelecimento das alíquotas de ICMS aplicáveis às 
operações e prestações interestaduais. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou 
improcedente a ação direta, para reconhecer a constitucionalidade da Resolução 13/2012 do Senado 
Federal. Vencidos o ministro Edson Fachin (relator) e o ministro Marco Aurélio.  ADI 4858/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1025/2021, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1025.pdf 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da Insignificância. Aposentadoria. Pensão. 
Pagamento indevido. O valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão 
de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do 
ato, com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da 
economicidade, desde que adotada medida para a regularização financeira da falha. Acórdão nº 
9438/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 365, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.2 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Acumulação. Quintos. Vedação.   
Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 
8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos 
seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão  
(“opção”), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da 
vedação contida no art. 193, § 2˚, da Lei 8.112/1990. Acórdão nº 9453/21, Boletim de Jurisprudência 
do TCU nº 365, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.3 Concubino e rateio de pensão por morte – RE 883168/SC. “É incompatível com a Constituição 
Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, 
durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato 
não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união 
estável.” É inconstitucional o reconhecimento de direitos previdenciários nas relações que se 
amoldam ao instituto do concubinato, mesmo que a união tenha sido mantida durante longo período 
e com aparência familiar. O microssistema jurídico que rege a família como base da sociedade [CF, 
art. 226, caput (1)] orienta-se pelos princípios da monogamia, da exclusividade e da boa-fé, bem 
como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a conferir maior estabilidade e segurança às 
relações familiares. No Código Civil (CC), a relação duradoura estabelecida entre pessoas impedidas 
de casar é nomeada concubinato para distingui-la da união estável, precisamente sob o aspecto do 
impedimento ao casamento, e afastar seu reconhecimento como entidade familiar [CC, art. 1.566, I 
(2)]. Para efeito de diferenciação entre a união estável e o concubinato, o art. 1.727 do CC (3) deve 
ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC (4). Ademais, o Tribunal, ao debater questões 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1025.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1025.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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similares, concluiu não ser possível o reconhecimento de uma segunda união estável e o consequente 
rateio de pensão por morte (5). Assim, ao apreciar o Tema 526 da repercussão geral, o Plenário, por 
maioria, deu provimento a recurso extraordinário para reformar o acórdão impugnado, uma vez que, 
ante a configuração do concubinato, a recorrida não tem direito à pensão pleiteada. Vencido o 
ministro Edson Fachin. RE 883168/SC, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1024, disponível 
em:http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_
stf_1024.pdf 

 

4.4 Pessoal. Pensão. Base de Cálculo. Remuneração. Proventos. Teto Constitucional. Consulta. 
A pensão deixada por servidor público federal tem como base de cálculo a remuneração ou os 
proventos efetivamente devidos ao instituidor na data do óbito, ou seja, já deduzida a parcela 
eventualmente excedente ao limite remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. Acórdão nº 1768/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 367, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.5 Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Marco temporal. Acumulação. Quintos. Os 
servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 
8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos 
seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), 
inclusive de forma cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, pois a fixação do 
caráter contributivo para o regime previdenciário estatutário e a vedação para a percepção de 
proventos em montante superior à remuneração do cargo efetivo somente foram estabelecidas a 
partir da vigência da mencionada emenda constitucional. Acórdão nº 9755/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 367, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

4.6 Aposentadoria. Professor. Acumulação de Cargo Público. Limite Constitucional. O exercício 
concomitante de três cargos de professor constitui uma situação de acumulação irregular que se 
estende aos proventos de aposentadoria, conforme se vê do art. 40, § 6º, da Constituição da 
República, que respalda, no caso de professor, tão somente o exercício simultâneo de dois cargos 
públicos. Processo nº 206.897-0/19, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

4.7 Aposentadoria. Falecimento. Negativa de Registro. O falecimento do servidor, a despeito de 
prejudicar a adoção das medidas saneadoras no processo, pelo jurisdicionado, não convalida o ato 
de aposentadoria. Neste caso, muito embora a rejeição do ato não gere qualquer efeito prático para 
a Administração Pública, deve esta Corte decidir pela negativa de registro, evitando a produção de 
precedentes equivocados. Processo nº 221.781-0/17, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, 
disponível em :https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
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4.8 Aposentadoria. Irregularidade. Saneamento. Recusa do Registro. Não devem ser sancionados 
os gestores que, cientificados da irregularidade identificada por esta Corte, no que tange aos 
processos concernentes a aposentadorias, pensões, transferências para a reserva remunerada ou 
reformas, concluam que o ato não deve ser modificado. Nestes casos, cumpre ao Tribunal de Contas, 
nos limites de suas atribuições, pronunciar-se sobre a Recusa do Registro, ainda que se recomende 
ao jurisdicionado o saneamento da ilegalidade, mediante a edição de novo ato. Processo nº 236.628-
1/18,  Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

4.9 Aposentadoria proporcional. Proventos. Limite máximo. Aposentadoria por tempo de 
serviço. Aposentadoria por tempo de contribuição. A vantagem do art. 191 da Lei 8.112/1990 
(determina que os proventos de aposentadoria proporcional correspondam a, no mínimo, 1/3 da 
remuneração da atividade) não é aplicável às aposentadorias concedidas após a EC 20/1998, pois, a 
partir de então, foi instituído o regime de aposentadoria por tempo de contribuição, não se admitindo 
a contagem de tempo ficto de serviço. Acórdão nº 8932/21, Boletim de Pessoal do TCU nº 92, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

 

4.10 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Pensão civil. Bônus de eficiência e produtividade. 
Carreira de Auditoria da Receita Federal. Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. STF. 
Mandado de segurança. Transito em julgado. Em decorrência do trânsito em julgado da decisão 
do STF no MS 35.500, o TCU não pode, nos atos de concessão submetidos à sua apreciação, afastar 
a incidência dos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 17, §§ 2º e 3º, da Lei 13.464/2017, que preveem o pagamento 
de bônus de eficiência e produtividade a aposentados e pensionistas, a despeito de se tratar de parcela 
remuneratória sobre a qual não incide desconto previdenciário, em reverência à coisa julgada (art. 
5º, XXXVI, da Constituição Federal). Acórdão nº 9972/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 368, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.11 Manutenção e desenvolvimento do ensino: competência legislativa e pagamento do pessoal 
inativo. É inconstitucional lei estadual que inclui o pagamento de pessoal inativo nas despesas 
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. O legislador estadual, ao fazê-lo, 
usurpa a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional 
[Constituição Federal (CF), art. 22, XXIV (1)]. Constata-se que, no caso analisado, o ato normativo 
impugnado também está em desconformidade com o que disposto na Lei 9.394/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). Ademais, segundo entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o pagamento de inativos, ainda que eventualmente possa ser considerado 
gasto com educação, não pode ser contabilizado para fins do percentual de investimento exigido 
pelo art. 212 da CF (2), pois os inativos, por estarem afastados de suas atividades, não contribuem 
para a manutenção nem para o desenvolvimento do ensino (3). Além disso, é importante saber que, 
após o ajuizamento desta ação e o deferimento da cautelar, o § 7º foi incluído no art. 212 da CF (4), 
que passou a vedar expressamente o uso dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento 
do ensino para o pagamento de aposentadorias e pensões. A norma impugnada afronta, ainda, os 
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arts. 167, IV (5), e 212, caput, da CF, porquanto vincula parte das receitas provenientes de impostos 
ao pagamento de despesas com inativos, os quais deveriam ser, em princípio, custeados pelas receitas 
do regime previdenciário. Com esses entendimentos, o Plenário, confirmando a medida liminar 
deferida, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei Complementar (LC) 147/2018, que acrescentou o inciso VIII no art. 99 da LC 26/1998 (6), 
ambas do estado de Goiás. ADI 6049/GO, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1026, 
disponível em: http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF.  

 

5. Direito Processual  

 

5.1 Direito processual. Princípio da ampla defesa. Reiteração. Documento novo. Audiência. 

Citação. Princípio do Contraditório. Obrigatoriedade. No caso de juntada aos autos, após a 

realização da citação ou da audiência do responsável, de documento novo que lhe seja desfavorável, 

outra oportunidade de manifestação deve-lhe ser concedida, em respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Acórdão nº 1670/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 365, 

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

 

5.2 Direito processual. Julgamento. Fundamentação. Entendimento. FUNDEB. FUNDEF. 

Aplicação. Precatório.  O entendimento firmado no Acórdão 1.824/2017-Plenário – que veda a 

aplicação dos recursos decorrentes de complementação da União ao Fundef e ao Fundeb, ainda que 

oriundos de precatórios, fora das hipóteses previstas nos arts. 21 da Lei 11.494/2007 e 60 do ADCT 

– é aplicável aos casos ocorridos antes de sua fixação, pois, no julgamento do mencionado acórdão, o 

TCU apenas deu concretude a conjunto normativo já existente, sem que isso tenha configurado 

mudança de entendimento anteriormente adotado. Acórdão nº 1627/2021, Boletim de Jurisprudência 

do TCU nº 365, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

5.3 Direito processual. Recurso. Efeito suspensivo. Medida Cautelar. Arresto. O efeito suspensivo 

do recurso de reconsideração não se aplica ao item do acórdão recorrido que solicita à Advocacia-

Geral da União a adoção das medidas necessárias ao arresto de bens dos responsáveis julgados em 

débito pelo TCU (art. 61 da Lei 8.443/1992), salvo em casos excepcionais devidamente 

fundamentados. Acórdão nº 1681/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 365, disponível em: 

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

 

5.4 Direito processual. Parte processual. Representante. Habilitação do interessado. Eventual 

contribuição do representante para o deslinde dos autos, mediante apresentação de informações 

adicionais, não é razão suficiente para habilitá-lo como parte no processo, uma vez que o TCU dispõe 

de meios próprios para averiguar os fatos, podendo promover diligências ou inspeções nos órgãos e 

http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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entidades sob a sua jurisdição. Acórdão nº 9423/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 365, 

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

 

5.5 Direito Processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Obrigatoriedade. Prescrição. 

Quando o Ministério Público junto ao TCU suscita apenas a incidência de prescrição e esta não é 

acolhida, não é impositivo o retorno dos autos ao órgão ministerial para nova manifestação. Não é 

determinante para os posteriores atos processuais, praticados pelo relator ou pelo Tribunal, o uso que 

o Ministério Público faz da oportunidade de manifestação em sua audiência obrigatória. Acórdão nº 

9283/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 366, disponível em: 

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

 

5.6 Processual. Consulta. Admissibilidade. Parecer Jurídico. Trata-se de consulta encaminhada pelo 

prefeito municipal de Iconha, suscitando dúvida a respeito da adequação do piso salarial dos agentes 

comunitários de saúde, diante das previsões da Lei Complementar nº 173/2020. Na fase 

admissibilidade da consulta, o Ministério Público de Contas – MPC pontuou inicialmente que não se 

vislumbrou da autoridade legitimada qualquer dúvida a ser decidida, havendo, sim, o encaminhamento 

de questionamentos da Procuradoria Geral, o que não satisfaz a formalidade do art. 122, § 1°, inciso 

I1 , da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES). Registrou, ainda, que o 

parecer do órgão de assistência jurídica do ente consulente não trouxe qualquer conclusão acerca da 

matéria objeto da consulta, buscando a resolução do questionamento pelo Tribunal de Contas sem 

demonstrar prévio posicionamento jurídico, o que não atende, portanto, à formalidade do art. 122, 

§1°, inciso V2 , da Lei Orgânica do TCEES. O relator, acompanhando o entendimento ministerial, 

votou por não conhecer da referida consulta, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 122, § 1º, incisos I e V, da Lei Complementar Estadual 621/2012. Decisão TC nº 

2164/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-

114.pdf 

 

5.7 Processual. Controle Externo. Nulidade de decisão. Reanálise. Efeito prodrômico. Princípio 

da Non Reformatio in Pejus. Inaplicabilidade.  Nos processos de controle externo não se aplica 

o efeito prodrômico (princípio da non reformatio in pejus indireta) em julgamento reiniciado em 

decorrência de nulidade de deliberação em recurso exclusivo da defesa, não estando o órgão julgador 

adstrito aos limites decisórios da deliberação anulada. Trata-se de fiscalização que teve por objeto o 

Convênio nº 060/2015, firmado entre prefeitura municipal de Vitória e a Liga Espiritosantense das 

Escolas de Samba – LIESES, cujo objetivo era custear despesas para execução do desfile das 

agremiações carnavalescas em 2015. Do julgamento dessa fiscalização originou-se o Acordão TC nº 

956/2018, que manteve parte das irregularidades relatadas pela equipe técnica e resultou em multa ao 

responsável. A referida deliberação foi objeto de pedido de reexame nesta Corte, que, após sua regular 

instrução, resultou no Acórdão TC nº 624/2018, que decretou a nulidade da deliberação recorrida, 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
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sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa, retornando os autos ao momento 

processual do julgamento. Em sua análise, o relator, preliminarmente ao mérito, discorreu sobre a 

inaplicabilidade do efeito prodrômico na nova decisão a ser proferida nos autos. Segundo o relator, a 

incidência do mencionado efeito significaria que a decisão que sobreviesse àqueles autos deveria se 

ater aos limites criados pelo acórdão anulado, sob pena de, na hipótese de ultrapassar esses parâmetros, 

incorrer na reformatio in pejus indireta, ou seja, resultar uma decisão nova mais gravosa do que aquela 

que fora anulada, em razão de recurso exclusivo da defesa. Sobre a temática, o relator acrescentou que 

“a reformatio in pejus se apresenta num contexto processual em que ocorre a triangulação da relação 

processual que exercem seus distintos papéis - compostos por parte autora e ré, com interesses 

antagônicos, e o Poder Judiciário, que emitirá juízo de valor sobre os argumentos aduzidos pelas 

partes-, e se aplica sua vedação para os casos em que o órgão acusador deixa de exercer uma faculdade 

processual, que no caso é apresentar recurso da sentença”. Nesse sentido, sustenta que no contexto 

processual penal, parte-se da premissa de que deve haver paridade de tratamento entre as partes da 

relação processual - além da figura do juiz, há a acusação e a defesa -, no que se refere ao exercício de 

suas faculdades e direitos, surgindo um dos fundamentos da reformatio in pejus: quando somente a 

defesa apresenta recurso. Sobre a processualística particular das Cortes de Contas, pondera: “No 

processo de controle externo, esse princípio deve ser adaptado ao contexto processual próprio, com 

características peculiares, em que o órgão ministerial não exerce as mesmas faculdades que o MP 

Estadual no Judiciário, o corpo técnico exerce papel similar ao da acusação exercida pelo MP Estadual, 

também sem as faculdades do órgão, pode o MP de Contas divergir dos relatórios técnicos acusatórios, 

entre outros pontos”. Dessa forma, conclui: “O que se pretende demonstrar é que no presente caso, 

a reformatio in pejus não deve ser aplicada, já a equipe responsável pelo relatório de auditoria, a 

acusação, sequer possui a faculdade de apresentar recurso em face do acórdão prolatado, uma vez que 

nos processos de controle externo só é permitido o recurso da defesa, mas nunca da acusação. A 

aplicação da reformatio in pejus, direta ou indireta, aos processos de controle externo, portanto, 

implicaria numa disparidade entre acusação e defesa, posto que não há lógica processual que a sustente, 

considerando que seu fundamento é justamente a possibilidade da acusação e defesa apresentarem 

recurso e somente a defesa o faz”. Ante o exposto, o relator acompanhou os entendimentos técnico 

e ministerial para afastar a incidência do efeito prodrômico, de modo a se impor novo julgamento de 

mérito de todas as matérias julgadas objeto da decisão anulada naqueles autos, sem limitações 

decisórias. O Plenário, à unanimidade, deliberou nos termos do voto do relator. Acórdão TC nº 

882/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, disponível em: 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-

114.pdf 

 

5.8 Direito Processual. Prestação de Contas de Governo. Trânsito em julgado. Recurso. Direito 

de Petição. O trânsito em julgado de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do chefe do Poder 

Executivo encerra a tutela jurisdicional do Tribunal de Contas sobre a matéria, não sendo admissível 

a interposição de recurso após a sua ocorrência, ainda que sob a forma de direito de petição, 

competindo ao Poder Legislativo dar início à fase de julgamento das contas de forma independente, 

em consecução ao princípio da tripartição de poderes. Trata-se de agravo interposto em face da 

Decisão em protocolo TC nº 306/2020, que indeferiu pedido de medida cautelar objetivando a 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
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reforma e a suspensão dos efeitos do Parecer Prévio TC nº 013/2019, já transitado em julgado à época, 

o qual recomendou a rejeição das contas da prefeitura municipal de Santa Teresa referentes ao 

exercício de 2015, sob a responsabilidade do agravante. Segundo a análise técnica a intenção do 

agravante era de que o Tribunal revisitasse o mérito do processo de prestação de contas anual, mesmo 

após seu trânsito em julgado, sob o argumento do “direito de petição”, inobstante o resultado das 

contas já ter sido objeto de recurso de reconsideração, que fora admitido e julgado, mantendo-se 

inalterada a recomendação pela rejeição das contas. Sobre o pleito do agravante, aduziu: “Em verdade 

é necessário compreender que a atuação deste Tribunal, em processo de prestação de contas anual de 

prefeito, finalizase com o trânsito em julgado do parecer prévio emitido, tendo em vista a 

impossibilidade de veiculação de Pedido de Revisão, nessa espécie processual, face ao preconizado no 

§ 5º3 , do art. 171, da LC 621/2012”. Nesse sentido, acrescentou ainda: “De se dizer que o pedido de 

revisão ou qualquer outro expediente que se lhe queira substituir – como o aventado ‘direito de 

petição’ invocado pelo Agravante – não se coaduna com processos de contas de governo, como é o 

caso da prestação de contas anual de prefeito, de que cuida o Processo TC 4306/2016, isto porque, 

na hipótese, o Tribunal de Contas apenas detém competência para emitir opinamento sobre as contas, 

e o faz através de deliberação denominada ‘parecer prévio’, cabendo ao Poder Legislativo a 

incumbência de proceder ao julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo”. Dessa forma, 

ponderou que “pretender estender o exame de processo de contas anual de prefeito (contas de 

governo), nesta Corte, como almeja o Agravante, após o trânsito em julgado de parecer prévio, além 

de não encontrar qualquer previsão regimental, causaria, outrossim, inevitável desconserto no 

procedimento de julgamento perante o Legislativo, eis que, em havendo o trânsito em julgado, deve 

o parecer prévio ser imediatamente encaminhado à Câmara Municipal, conforme determina o art. 

1294 do RITCEES”. Nesse sentido, acrescentou: “Outrossim, sequer existe previsão regimental de 

avocamento de contas junto à Câmara Municipal. A esse respeito vale novamente dizer que a atividade 

de cognição deste Tribunal, em processos de contas de governo, ultima-se com o trânsito em julgado, 

dando o Poder Legislativo, sequencialmente, início à fase de julgamento das contas de forma 

independente, em consecução ao princípio da tripartição de poderes”. O relator, corroborando o 

entendimento técnico, acrescentou que o direito de petição não se presta “para ser utilizado como 

sucedâneo de recurso, sobretudo quando este é incabível e tendo pretensão de rediscutir matéria de 

processo já transitado em julgado e quando já esgotada a função jurisdicional da Corte de Contas”. 

Além disso, pontuou que questões de defesa devem ser alegadas na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ante o exposto, o relator votou por não 

conhecer do recurso de agravo interposto. Durante o julgamento o conselheiro Rodrigo Coelho 

apresentou voto-vista, manifestando discordância apenas quanto ao não conhecimento do recurso, 

votando pelo conhecimento e negativa de provimento, adotando a fundamentação do relator. A 

Primeira Câmara deliberou, por maior, nos termos do voto-vista do conselheiro Rodrigo Coelho. 

Acórdão TC nº 817/2021-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 114, 

disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-

Jurisprudencia-n.-114.pdf 

 

5.9 Direito Processual. Medida Cautelar. Eficácia. Mérito. Revogação. Não se revoga medida 

cautelar nos casos em que a decisão de mérito a confirmar na íntegra. Se o conteúdo da cautelar se 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-114.pdf
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torna definitivo por ocasião da apreciação de mérito, é porque a tutela provisória foi confirmada pela 

deliberação, não sendo concebível confirmá-la e, ao mesmo tempo, determinar sua revogação. 

Acórdão nº 1760/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 367, disponível em: 

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

 

5.10 Direito Processual. Princípio da Ampla Defesa. Reiteração. Contas irregulares. Processo 

conexo. Contas Ordinárias. Princípio do Contraditório. Para o julgamento pela irregularidade de 

contas ordinárias, não é necessário oportunizar nova defesa ao responsável se, em outros autos, já 

houver sido ofertado o contraditório e a ampla defesa em relação aos mesmos fatos (Súmula TCU 

288). Acórdão nº 10223/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 367, disponível em: 

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

 

5.11 Direito Processual. Prazo. Prorrogação. Defesa de responsável. Notificação. Ausência. 

Nulidade. Não é causa de nulidade a ausência de comunicação ao responsável do deferimento de seu 

pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa, cabendo a ele acompanhar o desfecho 

do pleito (art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU). Acórdão nº 10236/21, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 367, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.12 Processo Normativo. Nova legislação. Lei Federal nº 14.035/2020. Modificações na decisão 

do plenário nos auto do processo @PNO 2000298944. O TCE/SC decidiu que a superveniência 

de mudanças legislativas e a modernização dos procedimentos de envio de dados implementada pelo 

Tribunal demonstram a necessidade de tornar sem efeito a decisão proferida nos autos do 

processo @PNO-20/00298944. A decisão do @PNO-20/0029844 modificava a Instrução 

Normativa TC-21/2015, estabelecendo procedimentos para exames de licitações, contratos e 

instrumentos congêneres.  Contudo, o Relator informou que foi publicada a Lei Federal nº 

14.035/2020, que alterou o §2º do art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Essa alteração ensejou nova proposta 

de alteração do §4º do art. 2º da Instrução Normativa nº TC-21/2015, para adequação à norma 

federal. Ele ainda informou que, segundo a manifestação da Presidência do TCE/SC, sobrevieram 

outras situações que repercutem nas alterações propostas, ressaltando que as mudanças e novidades 

da Lei Federal nº 14.035/2020 abrangem desde o planejamento, modalidades de licitação, 

procedimentos, forma e prazo de publicidade, até a fase de execução contratual. Diante disso, concluiu 

que, tanto pelas mudanças legislativas como pela modernização dos procedimentos de envio de dados 

implementada por este Tribunal, fica demonstrada a necessidade de tornar sem efeito a decisão 

proferida nos autos do processo @PNO20/00298944. @PNO- 20/00544309., Informativo de 

Jurisprudência do TCESC nº 86, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=215&op=doc 
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5.13 Recurso Judicial. Embargos de Declaração. Efeito Modificativo. Vício Sanável. Somente se 

admite o efeito infringente ou modificativo decorrente da interposição de Embargos de Declaração, 

em situações excepcionais, se fundamentado em evidente e efetiva obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado embargado, nas hipóteses em que o saneamento do vício implique modificação 

da decisão embargada. Processo nº 219.673-3/13, Boletim de Jurisprudência do TCERJ nº 7, 

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

 

5.14 Direito Processual. Recurso. Fato Novo. Recurso de Reconsideração. Pedido de Exame. 

Argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos para fins de 

conhecimento de recurso de reconsideração ou de pedido de reexame com base no art. 285, § 2º, c/c 

art. 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (prazo recursal de 180 dias). Acórdão nº 

1870/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 368, disponível em: 

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