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

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

Tribunal. 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Expedida cautelar a fim de suspender a duplicidade de contratos na prestação de serviços 

técnicos e profissionais na área jurídica e de assessoria junto ao departamento de licitação e de 

serviços 

 

O Plenário referendou a Medida Cautelar concedida monocraticamente, que suspendeu a execução de 

contrato em Montividiu do Norte, objetivando a prestação de serviços técnicos e profissionais na área 

jurídica e de assessoria junto ao departamento de licitação e de se serviços referentes à publicação de 

editais. O Relator, adotando o posicionamento da Unidade Técnica, constatou as seguintes 

irregularidades: não observância da obrigatoriedade da Administração Pública em realizar procedimento 

licitatório para suas aquisições; duplicidade de contratos com o mesmo objeto e em período 

concomitante; e possível existência de negócios jurídicos simulados com vistas a dar aparência de 

legalidade para dois contratos com finalidade única em seus objetos. O Relator entendeu caracterizada a 

plausibilidade jurídica do pedido ao considerar que as possíveis irregularidades elencadas atentariam 

contra os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência e da probidade administrativa, 

dispostos na CF/88. Observou a afronta à regra geral de licitações públicas, bem como a potencial 

existência de negócios jurídicos simulados, com vistas a dar aparência de legalidade para dois contratos 

com finalidade única em seus objetos. Avaliou presente o perigo da demora, uma vez que os contratos 

estão em execução, e o Município está despendendo, mês a mês, recursos públicos para custeá-los. Além 

disso, após diligências realizadas pela Unidade Técnica, os responsáveis não prestaram esclarecimentos 

ao Tribunal. Ressaltou que a suspensão dos contratos permite evitar o pagamento de vultuosos valores 

até a decisão e mérito. Diante do exposto, por unanimidade, foi concedido a medida cautelar a fim de 

suspender a execução do contrato, bem como a realização de quaisquer pagamentos dele decorrentes 

(Acórdão nº 03827/21. Processo n° 06620/21. Cons. Relator Fabrício Macedo Motta, 4/8/2021). 

 

Suspensão de certame para prestação de serviços de limpeza urbana por exigência de que as 

empresas tenham pelo menos três anos de experiência com o objeto a ser contratado 

 

Em Denúncia com pedido de Medida Cautelar recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas 

supostas irregularidades em Concorrência Pública realizada pelo Município de Bom Jesus de Goiás. Com 

fundamento na análise da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, corroborada pelo 

MPC, o Relator entendeu que o impedimento à participação de empresas com menos de três anos de 

experiência dificulta a entrada de novos concorrentes na licitação e restringe a competitividade do 

certame, pois quanto mais exigências de qualificação, menor o número de empresas aptas a cumpri-las. 

Citou o disposto no §5º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, que veda a exigência de comprovação de atividade 

ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras 

não previstas na lei, que inibam a ampla participação de interessados na licitação. Ainda, ressaltou ter sido 

exigida comprovação indevida para os serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis e de capina, 

raspagem e pintura de meio fio, itens de menor relevância e valor significativo do objeto da licitação, em 
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afronta ao entendimento da Súmula nº 263 do TCU – posto que a partir da verificação da planilha de 

composição de custo, os dois serviços de maior valor significativo (somados resultam em mais de 63% 

do valor estimado) e maior relevância são a coleta de resíduos sólidos (RSU) e a varrição de vias públicas. 

Nesse sentido, o Relator julgou procedente a Denúncia, por restar comprovado que a exigência referida 

acima restringe o caráter competitivo da licitação. Deixou de aplicar multas aos responsáveis, visto que a 

licitação foi suspensa. Rejeitou a concessão de medida cautelar pleiteada pelo denunciante, pois, embora 

tenha sido verificado o fumus boni iuris, ausente o periculum in mora, diante da suspensão tempestiva da 

concorrência pública pelo Município. Por fim, recomendou aos gestores que, no caso de retomada do 

certame, promovam os devidos ajustes no edital, de forma a eliminar as restrições a competitividade 

indicadas. Alertou a Administração Pública que, na definição das exigências de qualificação técnica, 

devem ser respeitados os arts. 27 a 32 da Lei nº 8.666/93, bem como as súmulas e jurisprudência dos 

órgãos de controle. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03833/21. Processo nº 05596/21, 

Rel. Cons. Francisco José Ramos, 4/8/21) 

 

Análise de irregularidades em contratação por dispensa de licitação e na nomeação de 

comissionados para a realização de atividades privativas de servidores efetivos 

 

O TCMGO deu provimento parcial a Recurso Ordinário interposto por gestores do Município de 

Cristalina, questionando a decisão proferida no Acórdão nº 05384/20, de modo a: (a) desconstituir multa 

aplicada ao Prefeito, diante da existência de bis in idem; e (b) retificar a redação de determinação constante 

no dispositivo do acórdão recorrido, referente à exoneração de servidores comissionados que estejam 

exercendo atividades rotineiras de coleta de resíduos sólidos urbanos. Ainda, manteve as irregularidades 

relativas: (c) à ausência de efetiva pesquisa prévia de preços de mercado para a dispensa emergencial; (d) 

à ausência de comprovação de qualificação técnica da licitante contratada diretamente; e (e) às sucessivas 

prorrogações indevidas do contrato em referência. No que tange ao item (a), a desconstituição da 

penalidade se deu em razão da ocorrência de bis in idem com a sanção aplicada no âmbito do Processo nº 

08364/18, visto que naqueles autos o Chefe do Poder Executivo já havia sido responsabilizado pela 

mesma conduta, qual seja, deixar de contratar com a proposta mais vantajosa para a Administração. Em 

relação ao item (b), o Relator concordou com a Unidade Técnica em retificar a redação da parte 

dispositiva do Acórdão. Explicou ter sido pessoalmente aferido pela equipe de inspeção do TCMGO que 

o Poder Executivo contratou servidores em regime de comissionamento para desempenhar atividades 

rotineiras da Administração Pública (coleta de resíduos sólidos urbanos) que, por determinação do inciso 

II do art. 37 da CF/88, são privativas de servidores efetivos. Entretanto, considerou que a decisão de 

exoneração de todos aqueles ocupantes dos cargos em comissão de Supervisor I, II e III foi ampla e 

genérica, diante da impossibilidade em se afirmar que todos dos cargos a que se refere a Lei Municipal nº 

2359/18 eram ocupados por servidores que exerciam atividades rotineiras, e não atribuições de chefia, 

direção e assessoramento. Diante do exposto, decidiu pela alteração na redação do Acórdão, para que a 

exigência de exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão referidos incida apenas sobre os 

servidores que estão a executar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, e não indistintamente 

sobre todos os ocupantes dos cargos em comissão previstos na lei. Em relação às demais irregularidades 
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apontadas, o Relator as manteve em razão de não prosperar os argumentos utilizados pela defesa. 

Reafirmou que a contratação direta não dispensa do poder público o dever de cautela, assegurando-se 

quanto à idoneidade e capacidade técnica do contratado, bem como o atendimento a todos os requisitos 

de habilitação. Ponderou que a contratação emergencial é permitida pelo prazo máximo de cento e oitenta 

dias, sendo vedada a prorrogação, conforme explícito no próprio inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

Observou que o contrato em questão foi aditado três vezes, perdurando a contratação emergencial por 

trezentos e trinta dias. Destacou que o entendimento do TCU apresentado, que admite excepcionalmente 

a permissão de aditamento por prazo superior a cento e oitenta dias, é aplicável para a conclusão de obras 

cuja execução foi prejudicada por chuvas ocorridas, situação que não guarda consonância com a disposta. 

Entendeu que a prorrogação para além do limite legal deve ser tratado como uma excepcionalidade, 

fundamentada em fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que impossibilite a 

execução contratual no tempo previsto – situação não existente no caso concreto. Afirmou que o serviço 

de limpeza urbana é de natureza contínua, previsível, tendo faltado planejamento por parte da 

Administração Pública em não realizar nova licitação em tempo hábil. Por fim, concluiu pela manutenção 

da multa imputada ao assessor jurídico, por emitir pareceres favoráveis às prorrogações, por clara 

infringência ao disposto no inciso IV do art. 24 da Lei de Licitações. Explicou que há muito o TCU 

mantém o entendimento de que o parecer do assessor jurídico, embora opinativo, não o isenta de 

responsabilidade em casos específicos, como na prática de erro grosseiro ao infringir o texto de lei. O 

Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n° 04073/21. Processo nº 08578/18, Rel. Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, 3/8/21). 

 

Auditoria de Conformidade - Superfaturamento e inexigibilidade fora das hipóteses legais em 

execução de contrato de prestação de serviços contábeis 

 

Tratam os autos de Auditoria de Conformidade cujo objetivo foi examinar a execução de contratações 

diretas de prestação de serviços contábeis em 2017 e 2018 nos Poderes Legislativo e Executivo, bem 

como no Regime Próprio de Previdência Social de Cachoeira Dourada. Foram constatados dois achados 

de auditoria, quais sejam: (i) superfaturamento em contratação direta de serviços de assessoria e 

consultoria contábil; (ii) inexigibilidade licitatória fora das hipóteses previstas em lei, deixando de observar 

as formalidades legais pertinentes à contratação direta. Baseado no Relatório de auditoria de 

conformidade realizada pela Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), o Relator constatou dano ao 

erário (superfaturamento) decorrente de contratação de serviços contábeis em valores arbitrariamente 

elevados e inexecução contratual, pagos pela municipalidade. Apontou que os contratos não estavam em 

conformidade, em todos os aspectos relevantes, com os critérios normativos aplicados baseados nos arts. 

37, XXI, e 70, caput, da CF/88; arts. 79 e 92, caput, da CE/89; arts. 2º e 3°, caput; art. 13, III, § 2º do inciso 

II do art. 25, inciso III do art. 26 e arts. 66 e 89, todos da Lei n° 8.666/93; arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; 

e alíneas “c” e “d” do inciso IV do §1º do art. 4º da INTCMGO nº 10/15. O Relator homologou a 

auditoria de conformidade, consubstanciada no Relatório de Auditoria; declarou a instauração de 

processo de Tomada de Contas Especial para apuração de dano erário; aplicou multa à Prefeita, à Gestora 

do RPPS, e ao Presidente da Câmara Municipal por inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. 
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Recomendou, dentre outras medidas: (a) a elaboração e remessa de Plano de Ação; (b) a execução e 

monitoramento de programa de integridade voltado para a prevenção, detecção, punição e remediação 

de fraudes e atos de corrupção; (c) a promoção continuada de treinamento e desenvolvimento das 

competências dos gestores e fiscais de contratos designados se possível com Planejamento anual 

materializado em Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) ou instrumento 

equivalente, evidenciando os elementos comprobatórios de sua realização; (d) a utilização de anotações 

em registro próprio das ocorrências relacionadas com a execução do contrato, nos termos dos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93; e (e) a instauração do adequado processo administrativo de 

acompanhamento e fiscalização, destinado à fiscalização da execução contratual, de responsabilidade do 

fiscal do contrato e com autuação de documentos comprobatórios. Determinou aos responsáveis: (f) a 

comprovação ao TCMGO do recolhimento dos tributos municipais, encargos trabalhistas, além da 

execução pessoal e direta dos serviços técnicos especializados, objeto do contrato, pelo corpo técnico das 

empresas; (g) a apresentação ao TCMGO da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

(DEFIS), do atendimento às disposições contidas na RNTCMGO n° 04/01; (h) apresentar a composição 

detalhada dos custos unitários dos itens que compõem os preços contratuais em atenção aos termos dos 

arts. 3º e 4º da INTCMGO nº 10/15 c/c arts. 3°, caput, 25 §2º, 26, III, e 89 da Lei Federal n° 8.666/93; 

(i) o envio e homologação ao TCMGO, via plataforma COLARE, dos dados relativos às licitações e 

contratos referentes aos processos de contratação de terceiros para prestação de serviços contábeis 

realizados nos anos de 2019 e 2020 (caso ainda não enviadas e homologadas), além da nomeação de 

representante da administração para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos atuais 

para prestação de serviços contábeis, conforme estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 

inciso XXI do art. 3º da INTCMGO nº 10/15. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

03920/21. Processo nº 01019/18, Cons. Relator Valcenôr Braz, 11/8/21). 

  

Auditoria em contratos de fornecimento de combustíveis: deficiências no controle de 

abastecimento e utilização da frota municipal 

 

Foram encontradas irregularidades em Auditoria realizada pela Unidade Técnica nos contratos de 

combustível firmados pelo Município de Água Limpa, no período de janeiro a outubro de 2019, com 

foco na verificação da compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência, 

competitividade e qualidade, bem como na adequação do controle do uso e abastecimento dos veículos. 

O Relator, em consonância com a manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério 

Público de Contas, concluiu que os atos de gestão de responsabilidade à época do Prefeito, Controlador 

Interno, e Secretários de Transporte e de Administração, não estão integralmente em conformidade com 

os procedimentos administrativos de controle, tendo aplicado multas. Ainda, determinou aos 

responsáveis para que no prazo de 180 dias: (a) atentem-se ao prazo e obrigatoriedade do envio, via 

plataforma COLARE, dos dados relativos às licitações e contratos com os respectivos layouts no prazo 

de até três dias úteis a contar da publicação oficial, nos termos do art. 3º, I, da INTCMGO nº 12/18; (b) 

inclua no formulário padrão de registro individualizado da frota as características do veículo, máquina ou 

equipamento, bem como os dados de identificação dos responsáveis; (c) implemente o controle de uso 
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(via requisição e ordem de serviço), gasto com combustível e despesas com manutenção das máquinas 

pesadas, nos termos dos arts. 17 e 18 da RNTCMGO nº 004/01; (d) alerte que os veículos da prefeitura 

somente poderão ser utilizados quando a serviço público, e deverão ser recolhidos à garagem após o 

término do expediente diário, mesmo nos dias em que não houver expediente em sua área de atuação; 

(e) informe aos gestores da necessidade do preenchimento obrigatório de todos os campos dos 

formulários padronizados de abastecimento, bem como da aposição do carimbo e assinatura do 

responsável pela autorização dos abastecimentos; e (f) organize a guarda de toda a documentação física 

relativa ao controle dos gastos com combustível, em especial dos cupons fiscais e respectivas requisições 

devidamente preenchidas, ou, caso prefiram, providenciem a digitalização e guarda eletrônica dos 

documentos. Por fim, recomendou ao Prefeito e aos Secretários de Transporte e Administração que, 

dentre outras medidas: (g) promova a identificação visual de toda frota de veículos e máquinas 

pertencentes ao município com logotipo e símbolos oficiais; (h) revise o procedimento sobre o controle 

de abastecimentos, exigindo a emissão de cupom fiscal ou promova medidas mais efetivas acerca da 

emissão de apenas uma via da requisição de abastecimento; (d) concretize norma ou regulamento 

municipal de rotinas e procedimentos detalhando ou padronizando as principais atividades de gestão da 

frota. Emitiu recomendação ao Controle Interno do Município para orientar os fiscais do contrato a 

documentar todos os eventos em processo específico de fiscalização, e adotar providencias direcionadas 

à atuação mais efetiva dos órgãos e fundos do Poder Executivo, realizando auditorias internas. O voto 

foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04177/21. Processo nº 13947/19, Rel. Cons. em Substituição 

Flávio Monteiro de Andrada Luna, 25/8/21). 

 

Determinações e recomendações em Auditoria Operacional realizada em Sistema de Controle 

Interno Municipal 

 

O TCMGO realizou Auditoria Operacional na Controladoria Geral Interna (CGI) do Município de 

Luziânia, objetivando verificar o desempenho do órgão e analisar as atividades desenvolvidas no tocante 

à execução de despesa, realização da receita, ações de prevenção de ilícitos funcionais e responsabilização 

de agentes, ao controle dos bens municipais, às ações para fomentar a transparência e o controle social 

bem como aquelas que objetivam a padronização dos procedimentos operacionais. O Relator, baseado 

no Relatório emitido pela Comissão Especial de Auditoria do TCMGO, corroborado pelo Ministério 

Público de Contas, determinou ao Prefeito, e no que couber à Controladora Interna, que: (a) atualize a 

regulamentação das atribuições da CGI, bem como de todo o sistema de controle interno, tendo em vista 

a necessidade de controlar todos os atos da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do Ente, 

baseando-se nas diretrizes de auditoria interna do setor público; (b) estruture adequadamente a CGI, de 

modo a: conferir-lhe a autonomia e independência necessárias à realização de suas atividades de auditoria 

interna; identificar as necessidades quantitativas e qualitativas de pessoal para o cumprimento da missão 

institucional do órgão e prover o quadro funcional de acordo com tais necessidades; identificar as 

necessidades de recursos tecnológicos para a atuação satisfatória da CGI e buscar prover o órgão com 

esses recursos; considerar a criação da carreira de auditor interno ou de nomenclatura similar, 

assegurando-lhe a independência para a execução do trabalho, realizando concurso público; solicitar ao 
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Prefeito que disponibilize pessoal efetivo com conhecimento, habilidades e atitudes afetas ao cargo até 

que seja realizado o concurso; (c) patrocine o trabalho da CGI perante os gestores e servidores 

municipais, como forma de melhorar a relação da Controladoria com os outros órgãos municipais e 

aumentar a receptividade em relação a suas demandas; (d) inclua no orçamento do Município uma 

dotação específica para a CGI, e que a referida dotação seja desvinculada do Gabinete da Prefeitura, de 

tal forma a possibilitar um melhor planejamento por parte da CGI e a garantir sua autonomia em termos 

de recursos financeiros suficientes para a melhoria da estrutura existente. Ainda, recomendou aos 

responsáveis que: (e) promovam, por meios próprios ou utilizando-se dos cursos disponíveis nas 

plataformas dos órgãos de controle interno e externo, a capacitação adequada do quadro funcional da 

CGI; (f) busque adotar referenciais técnicos de gestão para conduzir a sua atuação, com vistas a aplicar 

metodologias apropriadas para auditorias internas e avaliação dos controles internos de gestão, bem como 

para a coordenação da gestão de riscos e definição de rotinas e procedimentos de controle dos diversos 

órgãos da Administração Municipal; (g) adote um planejamento formal de suas atividades a cada exercício, 

considerando sua missão institucional e capacidade operacional; (h) sistematize as diversas atividades 

desenvolvidas. Por fim, o Relator determinou que os responsáveis, no prazo de 30 dias, apresentem plano 

de ação, especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às determinações e 

recomendações emitidas, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do §3º do art. 47-A da 

LOTCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04186/21. Processo nº 01392/20, Rel. 

Cons. Fabrício Macedo Motta, 25/8/21). 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCE/ES - 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 da 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, 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 
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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” (TCE/ES, Informativo de 

Jurisprudência nº 114, Acórdão TC nº 882/2021-Plenário) 

 

TCE/ES - 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 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 
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“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 § 5º, 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” (TCE/ES, Informativo de Jurisprudência nº 114, Acórdão TC nº 

817/2021-Primeira Câmara)  

 

TCE/SC - 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 
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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 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"” (TCE/SC, 

Informativo de Jurisprudência nº 86, Consulta nº 21/00287006) 
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