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Goiânia | 1º de setembro a 30 de setembro de 2021 | n. 27 

 

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

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

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

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

 

Sumário 

1. Direito Administrativo 

 

1.1      Licitações e Contratos 

 

1.1.1 Convênio. Sistema S. Vedação. Desvio de finalidade.   
 

1.1.2 Licitação. Locação (Licitação). Bens Imóveis. Locação sob medida. Valor. Amortização. 
Bens reversíveis.  

 

1.1.3 Licitação. Registro de Preços. Adjudicação. Cadastro. Licitante remanescente. Preço 
global. Preço unitário.  

 

1.1.4 Licitação. Obras e serviços de engenharia. Preço. Referência. Ferrovia. Sicro. BDI.  
 

1.1.5 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Medida Cautelar. 
Retenção. Ação Judicial. Débito. Multa. Base de cálculo.  

 

1.1.6 Licitação. Edital de licitação. Veículo. Manutenção. Rede credenciada. Taxa de 
administração. Faturamento. Limite mínimo.  

 

1.1.7 Convênio. Lei Agnelo/Piva. Sistema Nacional do Desporto. Inadimplência. Concurso 
de prognóstico. Loteria. Consulta.   

 

1.1.8 O art. 47-A, § 3º, da Lei nº 12.462/2011 (RDC), segundo o qual o valor da locação sob 
medida (built to suit) não poderá exceder, ao mês, 1% do valor do bem locado, somente 
se aplica aos contratos em que não haja a previsão de reversão do bem à Administração 
Pública ao final da locação. Nos casos em que há a reversão, parte do denominado valor 
de locação corresponde à amortização do imóvel, construído de forma financiada, de 
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modo que um maior percentual sobre o valor significa maior amortização mensal, o que 
acarreta menor duração contratual.  

 

1.1.9 Em licitação para contratação de serviço de gestão compartilhada de frota mediante 
credenciamento de rede especializada em manutenção veicular é regular a exigência de 
valor mínimo que a contratada deve repassar à credenciada sobre o montante do 
faturamento dos serviços prestados e produtos fornecidos.   

 

1.1.10 Contrato Administrativo. Serviço de Transporte Escolar. Alteração de Contrato. 
Excepcionalidade. COVID-19.  

 

1.1.11 Contrato Administrativo. Empresa Estatal. Contratação Integrada. Obras e Serviços de 
Engenharia. Revisão Contratual. Reequilíbrio econômico-financeiro.  

 

1.1.12 Licitação. Saneamento Básico. Coleta de Resíduo Sólido. Concessão de Serviço Público. 
Concorrência Pública.  

 

1.1.13 Licitação. Gestão de Folha de Pagamento. Pregão. Maior Preço.  
 

1.1.14 Responsabilidade. Edital de Licitação. Assinatura. Controle.  
 

1.1.15 Consulta. Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Ceará – 
ARCE. Desestatização. Licitação. Concessão e Permissão de Serviço Público. 
Transporte Intermunicipal de Passageiros. Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2018. 
Aplicabilidade.  

 

1.1.16 Representação. Admissibilidade. Irregularidade no Edital. Pregão Eletrônico. Registro 
de Preço. Contratação de itens de natureza distinta em um mesmo lote. Restrição à 
competitividade. Suspensão do edital. Desmembramento dos itens de natureza distinta. 
Republicação do edital.  

 

1.1.17 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade no Edital. Contratação de serviços 
advocatícios. Inobservância ao princípio da economicidade. Habilitação. Restrição à 
participação de pessoa física. Exigência de comprovação de quitação de conselho de 
classe. Anulação do edital.  

 

1.1.18 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Concorrência Pública. 
Irregularidade no Edital. Orçamento básico sem assinatura de profissional habilitado. 
Exigência indevida quanto à visita técnica. Clausula restritiva de competitividade. 
Improvimento. Contas irregulares com multa.  

 

1.1.19 A sanção de suspensão temporária em licitações e o impedimento de contratar com a 
Administração, prevista no artigo 87, III, da Lei nº 8.666/1993, abrange a Administração 
Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção.  
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1.1.20 Imputação de multa por contratação direta de serviços advocatícios corriqueiros, ausente 
os requisitos de singularidade do objeto disposto na Lei nº 8.666/93.  

 

1.1.21 Suspensão cautelar do pregão eletrônico para aquisição de pneus por cláusula restritiva 
ao caráter competitivo do certame.  

 

1.1.22 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.  

 

1.1.23 Suspensão do certame para prestação de serviços de limpeza urbana por exigência de 
que as empresas tenham pelo menos três anos de experiência com objeto a ser 
contratado.  

 

1.1.24 Análise de irregularidades em contratação por dispensa de licitação e na nomeação de 
comissionado para a realização de atividades privativas de serviços efetivos.  

 

1.1.25 A vedação de participação de consórcios em licitação deve ser justificada pela 
Administração.  

 

1.1.26 As sanções de suspensão temporária de licitar e de impedimento de contratar aplicadas 
por empresas estatais devem ter seus efeitos restritos à entidade sancionadora. Ademais, 
não há amparo legal para aplicação de sanção de declaração de inidoneidade por 
empresas públicas e sociedades de economia mista.  

 

1.1.27 A situação pandêmica não é causa ensejadora à dispensa de realização de procedimento 
seletivo para objeto a ser contratado.  

 

1.1.28 É legítima a prorrogação de prazo de concessão como forma de reequilíbrio econômico 
financeiro contratual. Ademais, os juros e correções monetárias não são considerados 
fatores geradores de desequilíbrio econômico-financeiro, porém, de forma excepcional, 
é admissível a sua compensação com a prorrogação de prazo do termo.  

 

1.1.29 Os termos de fomento devem ser precedidos de chamamento público revestido de 
parâmetros objetivos, exceto em casos de dispensa legalmente previstos.  

 

1.1.30 Contrato administrativo. Aditivo. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Contratação integrada. RDC. Regime de Execução Contratual.  

 

  
1.1.31 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Projeto executivo. Acréscimo. Justificativa.  
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1.1.32 Contrato administrativo. Aditivo. Requisito. Projeto. Deficiência. Justificativa. 
Desconto.  

 

1.1.33 Convênio. Convenente. Obrigação. Documentação. Interrupção. Prazo. Prestação de 
Contas. 

 

1.1.34 Contrato administrativo. Superfaturamento. Subcontratação. Dano ao erário. 
Quantificação. Preço de Mercado.   

 

1.1.35 Denúncia | Medida Cautelar | Licitação | Contratação de serviços técnicos de assessoria 
contábil | Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados | Deferimento da 
medida de urgência | Determinação da suspensão da execução do contrato importaria 
em risco de prejuízo ao interesse público | Reconhecimento excepcional do periculum 
in mora inverso | Estabelecimento de prazo ao gestor responsável para a apresentação 
de um plano para regularizar a situação. 

 

1.1.36 Consulta. Agência reguladora de serviços públicos delegados do Estado do Ceará – 
ARCE. Desestatização. Licitação. Concessão e Permissão de serviço público. Transporte 
intermunicipal de passageiros. Instrução normativa TCE/CE nº 02/2018. 
Aplicabilidade.  

 

1.1.37 Prestação de Contas de Gestão. Contrato. Aquisição de bens e serviços. Aditivo. 
Publicação intempestiva. Alteração contratual superior ao limite legal. Pretensão de 
tributo e contribuição social não especificados na nota fiscal. Regular com ressalva e 
multa.  

 

1.1.38 Representação. Admissibilidade. Irregularidade no edital. Pregão eletrônico. Registro de 
preço. Contratação de itens de natureza distinta em um mesmo lote. Restrição à 
competitividade. Suspensão do edital. Desmembramento dos itens de natureza distinta. 
Publicação no edital.  

 

1.1.39 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade no edital. Contratação de serviços 
advocatícios. Inobservância ao princípio da economicidade. Habilitação. Restrição à 
participação de pessoa física. Exigência de comprovação de quitação de Conselho de 
Classe. Anulação do Edital.  

 

1.1.40 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Concorrência Pública. 
Irregularidade do Edital. Orçamento básico sem assinatura de profissional habilitado. 
Exigência indevida quanto à visita técnica. Clausula restritiva de competitividade. 
Improvimento. Contas irregulares com multa.  

 

1.1.41 Licitação. Edital de Licitação. Alteração. Republicação. Prazo. Proposta.  
 

1.1.42 Convênio. Licitação. Entidade de direito privado. Legislação. Cotação. Obrigatoriedade.  
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1.1.43 Licitação. Documentos de habilitação. Reconhecimento de firma em cartório.  
 

1.1.44 Representação. Pregão Eletrônico. Perda do Objeto. Arquivamento. Recomendações. 
Função Corretiva. Atribuição Constitucional.  

 

1.1.45 Representação. Pregão Eletrônico. Documentos em Língua Estrangeira. Vinculação ao 
Instrumento Convocatório. Transparência. Proposta mais vantajosa. Inocorrência de 
danos ao erário. Vedação à inclusão de documentos novos. Interesse público. 
Improcedência.  

 

1.1.46 Contrato Administrativo. Anulação. Ato ilegal. Convalidação. Interesse Público.  
 

1.1.47 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Sobreposição de penas. Cálculo. Limite.  
 

1.1.48 Reponsabilidade. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Marco Temporal. Cachê. 
Artista. Comprovação. Evento.  

 

1.1.49 A opção pelo Regime Diferenciado de Contratações deve constar de forma expressa no 
edital, não sendo possível que o instrumento contratual celebrado no âmbito da Lei nº 
8.666/1993 seja alterado, por meio de termo aditivo, para adoção de disposições 
previstas na Lei 12.462/2011, a exemplo do regime de contratação integrada, por 
caracterizar afronta ao art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e ao art. 65, inciso II, alínea “b” 
da Lei nº 8.666/1993, bem como aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da 
vinculação ao instrumento convocatório.  

 

1.1.50 Inexigibilidade de Licitação. Ilegalidade. Hipossuficiência. Qualificação Técnica. 
Responsabilidade.  

 

1.1.51 Contratação. Parecer Jurídico. Parecer Técnico. Vinculação. Responsabilidade.  
 

1.1.52 Recurso. Licitação. Orçamento. Contratação. Composição de Custo Unitário.  
 

1.1.53 Licitação. Contrato Administrativo. Vistoria. Declaração.  
 

1.1.54 Representação. Sanção. Administração Pública. Legislação. Abrangência.  

 

1.2 Pessoal  

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Mandado de segurança. Associação Civil. 
Abrangência. Legitimidade. Procuração.   

1.2.2 Magistratura e critério de promoção – ADI 6779/DF.  
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1.2.3 Pessoal. Comissão de Licitação. Pregoeiro. Equipe de Apoio. Gratificação. Quantitativo 
Limite.  

1.2.4 Nepostismo: Contornos e definições em análise de medida cautelar pelo afastamento do 
servidor.  

1.2.5 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. 
Interrupção. Marco temporal.  

1.2.6 Consulta. Requisitos de admissibilidade preenchidos. Conhecimento. Conversão de 
licença prêmio não usufruída em pecúnia. Possibilidade, desde que  previamente 
regulamentadas as condições. Verba de caráter indenizatório que não está sujeita ao teto 
constitucional e a incidência de imposto de renda.  

1.2.7 Prestação de Contas de Governo. Crédito adicional suplementar sem respaldo legal. 
Modulação temporal dos efeitos. Repasse do duodécimo em atraso. Aumento das 
despesas com pessoal referente ao segundo semestre superior às despesas do primeiro 
semestre. Descumprimento do parágrafo único do art. 21, da LRF. Parecer prévio pela 
aprovação as contas. Regular com  ressalva. Recomendação.  

1.2.8 Pessoal. Controle interno. Servidores comissionados. Excesso de quantitativo. 
Servidores efetivos. Princípios e requisitos. 

1.2.9 Pessoal. Remuneração. Adicional de insalubridade. Natureza transitória. Não 
incorporação ao vencimento. Aplicação de alterações legais.  

1.2.10 Consulta. Alteração de carga horária. Servidor público municipal efetivo. Caso concreto. 
Flexibilização trazida pelo Regimento Interno deste TCE. Interesse Público.  

1.2.11 Consulta. Ementa. Lei complementar 173/2020. Reestruturação de estrutura de cargos 
e funções. Ausência de aumento de despesa.  

1.2.12 Consulta. Lei complementar nº 173/2020. Conhecimento. Magistério municipal. 
Concessão de vantagens pecuniárias.  

1.2.13 Consulta. Município. Progressão por mérito profissional. Lei municipal. Regulamentação 
para implementação de benefício. Carência. Auto aplicabilidade. Ausência de 
regulamentação.  Pretensão de edição de ato regulamentador. Vedação.  

 

1.2.14 Admissão de Pessoal. Contratação por prazo determinado. Professor especializado na 
educação indígena. Previsão constitucional. Prevalência dos direitos fundamentais 
indígenas. Termo de ajustamento de conduta. Deferimento do registro.  

 

1.2.15 Consulta. Prejulgado 21/2014. Acórdão TCE nº 56.306/2017. Adicional por tempo de 
serviço (ATS). Averbação tempo de serviço prestado por Empresas Públicas e Sociedade 
de Economia Mista. Possibilidade de Contagem até o dia 15.07.2015. Data de Parecer nº 
44/2014. Modulação de Efeitos Decisão. Segurança Jurídica.  
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1.2.16 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Ação civil. Associação civil. Abrangência. 
Legitimidade.  

 

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

 

1.2.18 Empresa Estatal. Remuneração. Acumulação. Incorporação. Função de Confiança. 
Vedação.  

 

1.2.19 Empresa Estatal. Remuneração. Incorporação. Função de Confiança. Vedação. Ato 
Administrativo.  

 

1.2.20 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Mandado de Segurança. Associação Civil. 
Abrangência. Legitimidade. Procuração.  

 

1.2.21 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. Marco 
Temporal.  

 

1.2.22 Contrato de Pessoal. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Convênio. Função 
Pública.  

 

1.3 Concurso Público  

1.3.1 Critérios de aprovação nas provas físicas para pessoas com deficiência e direito à 
adaptação razoável. 

1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Trânsito em 
julgado. Concurso público. Validade.  

1.3.3 Concurso Público. Exigência de título de Ensino Médio profissionalizante ou completo 
com curso técnico em área específica. Candidato portador de diploma de nível superior 
na mesma área profissional. Qualificação superior a exigida. Investidura no cargo. 
Possibilidade. Tema 1094.  

1.3.4 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Transito em julgado. 
Concurso Público. Validade.  

1.3.5 Concurso Público. Validade. Admissão de Pessoal. Decisão Judicial.  
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1.4 Fiscalização e Controle  

1.4.1 Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. 

Citação. Gestor sucessor.    

1.4.2 Consulta. FUNDEB. Transferência de Recurso. Instituição Comunitária. Instituição 

Filantrópica. Prestação de Serviço. Educação Especializada. Possibilidade.  

1.4.3 Prestação de Contas de Gestão. Contrato. Aquisição de Bens e Serviços. Aditivo. 

Publicação Intempestiva. Alteração Contratual superior ao limite legal. Retenção de 

tributo e contribuição social não especificados na nota fiscal. Regular com ressalva e 

multa.  

1.4.4 Consulta. Pagamento de Restos a Pagar. Repasse decorrente de convênio. Transferência 

de recurso em atraso. Não configura irregularidade.  

1.4.5 Prestação de Contas de Governo. Crédito adicional suplementar sem respaldo legal. 
Modulação temporal dos efeitos. Repasse do duodécimo em atraso. Aumento das 
despesas com pessoal referente ao segundo semestre superior às despesas do primeiro 
semestre. Descumprimento do parágrafo único, do artigo 21 da LRF. Parecer prévio pela 
aprovada das contas. Regular com ressalva. Recomendação.  

1.4.6 O descumprimento de decisões e diligências, exaradas no exercício da competência do 
Tribunal, enseja a aplicação de multa.  

1.4.7 O decreto municipal declarando calamidade pública em razão da pandemia do 
coronavírus é o termo inicial para incidência das vedações estabelecidas pelo art. 8º da LC 
nº 173/20.  

1.4.8 Expedida Medida Cautelar por irregularidades diversas na aquisição de grupos geradores 
de energia.  

1.4.9 Restituição ao erário em omissão ao dever de prestar contas e diversas irregularidades em 
gestão municipal.  

1.4.10 Auditoria de Conformidade – Superfaturamento e inexigibilidade fora das hipóteses legais 
em execução de contrato de prestação de serviços contábeis.  

1.4.11 Auditoria em contratos de fornecimentos de combustíveis: deficiências no controle de 
abastecimento e utilização da frota municipal.  

1.4.12 Determinações e recomendações em Auditoria Operacional realizada em Sistema de 
Controle Interno Municipal.  

1.4.13 Não compete ao TCMRJ desempenhar o papel de instância de cobrança de faturas, nem 
atender pleitos individuais para ordenar, em data ou exercício específico, a inclusão de 
notas fiscais para pagamento.  
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1.4.14 É legítima a desconversão dos autos de tomada de contas especial, retornando-os à sua 
natureza processual original, em casos de impossibilidade de se concluir pela efetiva 
existência de dano ao erário, assim como de se quantificar eventual débito.  

1.4.15 Responsabilidade. Multa. Litigância de má-fé. Representação. Interesse Privado.  

1.4.16 Responsabilidade. Débito. Culpa. Dolo. Lei de Introdução às Normas de Direito 
brasileiro. Erro grosseiro.  

1.4.17 Responsabilidade. Convênio. Delegação de Competência. Secretário. Prefeito. Legislação.  

1.4.18 Responsabilidade. Culpa. Supervisão. Omissão. Gestor máximo. Regulamentação. 
Materialidade.  

1.4.19 Consulta. Requisitos de admissibilidade preenchidos. Conhecimento. Dúvida sobre a 
possibilidade de doação de imóvel pelo Municípios à Câmara para instalação de sede 
própria do Poder Legislativo. Impossibilidade. Inexistência de personalidade jurídica 
própria da Câmara dos Vereadores, não podendo ser destinatária de doações patrimoniais 
pelo Município que integra na condição de órgão independente e autônomo. Possibilidade 
de afetação de bem como de uso especial para essa finalidade, nos termos do art. 99, 
inciso II do Código Civil Brasileiro.  

1.4.20 Representação. Leis municipais que majoram os subsídios dos vereadores, do prefeito, do 
vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura 2021-2024, com efeitos 
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021 | Pandemia provocada pela covid-19 | Lei 
complementar nacional nº 173/2020 | Impossibilidade de aplicação de aumento de 
remuneração durante o exercício financeiro de 2021 | Possibilidade de majoração dos 
subsídios dos agentes políticos com efeitos financeiros a partir de 01/01/2022| 
Observância das normas dos Arts. 29, VI, “A”, VII, e 29-A, I, §1º, da Constituição Federal 
| Inobservância dos Arts. 16, 17, 20, III, “A”, e 22, Parágrafo Único, da LRF | Existência 
da nulidade prevista no art. 21 da LRF | Declaração de nulidade | Confirmação da medida 
cautelar | Determinação de abstenção da promoção da ordenação de qualquer despesa 
pública (pagamento) relacionada a subsídios majorados com fulcro nas leis municipais | 
Aplicação de sanção | Aplicação, para fins de pagamento da remuneração dos citados 
agentes, as últimas leis válidas sobre a matéria Inclusão do nome do gestor na lista a ser 
encaminhada à Justiça Eleitoral para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 
Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990 | Representação ao Ministério Público 
Estadual. 

1.4.21 Multas | Irregularidades | RREO e RGF | Atraso ou ausência de publicação | Atraso ou 
ausência no envio do comprovante de publicação | Absorção de infrações| Aplicação 
conjunta | Impossibilidade. 

1.4.22 Representação | Voto parcialmente divergente | Divergência quanto ao valor da multa 
principal e da eventual multa diária, bem como quanto à necessidade de remessa imediata 
ao MPE | Contratos Temporários | Quantidade superior ao número de servidores 
efetivos | Prática reiterada | Ausência de preenchimento dos requisitos de validade | 
Violação às regras constitucionais | Vigência prolongada no tempo | Situação 
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excepcional não demonstrada | Irregularidade da matéria | Aplicação de multa única ao 
responsável | Fixação de prazo para saneamento da irregularidade e apresentação de 
plano com cronograma de execução | Proibição de novas contratações temporárias até a 
regularização da situação | Prática de ato doloso de improbidade | Inclusão do gestor na 
lista a ser encaminhada à justiça eleitoral. 

1.4.23 Voto vista | Prestação de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF 
| Decurso de mais de 10 anos entre a conduta irregular imputada e a entrada em vigor da 
atual lei orgânica do TCE/RN, sem que tenha havido decisão condenatória | Prescrição 
decenal do art. 170, caput, da LCE nº 464/2012 | Alcance das teses jurídicas definidas 
pelo STF nos temas 666, 897 e 899 de repercussão geral | Possibilidade do Tribunal de 
Contas examinar incidentalmente se o ilícito administrativo imputado configura ato 
doloso de improbidade administrativa para fins de averiguar a prescritibilidade ou não da 
pretensão de ressarcimento de dano ao erário| Imprescritibilidade da pretensão de 
ressarcimento ao erário quando o ato ilícito puder ser tipificado como doloso de 
improbidade administrativa | Decurso de grande lapso temporal entre o encerramento 
do exercício financeiro auditado e a data da efetivação das comunicações processuais 
expedidas à responsável para exercício do contraditório | Exceção de má-defesa. ausência 
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo | 
Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, quanto à pretensão de 
ressarcimento ao erário. inteligência do art. 71 da LCE nº 464/2012.  

1.4.24 Prestação de Contas Anuais de Gestão | Omissão | Irregularidade | Dano ao erário 
Presumido| Não ocorrência. 

1.4.25 Análise da gestão fiscal municipal | Exercício de 2013 | Incidência da Decisão n.º 
15666/2005-TCE, proferida no âmbito dos Processos n.º 008.346/2005 – TC e n.º 
006.736/2005 – TC, em sede de Consulta, vigente à época da prestação de contas | 
Cumprimento do art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal | Repasse ao Poder 
Legislativo inferior ao percentual de 7% | Aprovação das contas.   

1.4.26 Consulta. FUNDEB. Transferência de recursos. Instituição comunitária. Instituição 
filantrópica. Prestação de serviço. Educação especializada. Possibilidade.  

1.4.27 Consulta. Pagamento de Restos a Pagar. Repasse decorrente dos convênios. Transferência 
de recursos em atraso. Não configura irregularidade.  

1.4.28 Responsabilidade solidária de contador por infração tributária.  

1.4.29 Despesa. Taxas bancárias. Afastamento do débito. Princípio da insignificância.  

1.4.30 Prestação de contas. Contrato de fomento. Emissão extemporânea de notas fiscais. 
Comprovação de realização de objeto pactuado. Valor pendente insignificante.  

1.4.31 Transparência. Audiência Pública. Discussão e elaboração da LDA e LOA. 
Comprovação.  
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1.4.32 Consulta. Conhecimento. Aplicação dos recursos. Fonte 01. Receita de Impostos e de 
Transferência de Impostos. Fonte 36. Salário-educação.  

1.4.33 Consulta. Assinatura eletrônica. Órgãos públicos. Regulamentação por poder ou órgão. 
Possibilidade.  

1.4.34 Consulta. Questionamento. Possibilidade de o Poder Público realizar o impulsionamento 
de conteúdo em redes sociais.  

1.4.35 Recurso de Reconsideração. Conhecimento. Multa pela ausência do laudo conclusivo. 
Prestação de Contas Regular. Art. 242 RITC/PA. Faculdade.  

1.4.36 Responsabilidade. Convênio. Desvio de Finalidade. Entidade de Direito Privado. Decisão 
Judicial. Dívida. Passivo trabalhista. Solidariedade passiva.  

1.4.37 Prestação de Contas. Ausência. Esclarecimento de Responsáveis. Sanção.  

 

2. Direito Constitucional 

2.1 Ação de Improbidade Administrativa. Indisponibilidade de bens. Inclusão do valor da 
multa civil no importe a ser bloqueado. Incidência nas ações ancoradas no art. 11 da Lei 
nº 8.429/1992. Possibilidade. Tema 1055.  

2.2 ADPF: lei municipal, rádios comunitários e competência privativa da União – ADPF 
335/MG.  

2.3 Autonomia do Banco Central do Brasil (BACEN): constitucionalidades da LC  179/2021 
– ADI 6669/DF. 

2.4 Foro por prerrogativa de função. Membros do Ministério Público e Magistrados (art. 96, 
III, da Constituição Federal). Crimes comuns não relacionados com o cargo. Competência 
do respectivo Tribunal de Justiça Estadual.  

2.5 COVID-19 e requisito para isenção da taxa de inscrição do ENEM 2021 – ADPF 
874/MC-DF.  

2.6 Leis estaduais: criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios e EC 
15/1996 – ADI 4711/RS. 

2.7 Sistema de Deliberação Remota (SRD) e tramitação de medidas provisórias durante a 
pandemia do COVID-ADI 6751/DF, ADPF 661/DF e ADPF 663/DF. 

2.8 COVID-19: distribuição de vacinas e planejamento sanitário.  
2.9 Licenciamento ambiental de fase única e regulamentação de atividade garimpeira.  
2.10 Legitimidade para executar a multa por danos causados a erário municipal.   
2.11 Competência do TCU. Administração Federal. Poder discricionário. Abrangência.  

 
 

3. Direito Financeiro e Tributário  

 

3.1 Imposto de Renda da Pessoa Física.IRPF. Incidência sobre juros de mora. Adaptação da 
jurisprudência do STJ ao que julgado pelo STF ao que julgado pelo STF do RE nº 
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855.091/RS. (tema 808). Preservação em parte das teses julgadas no REsp 1.089.720/RS  
e recurso representativo de controversa REsp 1.138.685/SC. Integralidade, estabilidade e 
coerência de jurisprudência. Tema 878.   

3.2 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Calamidade Pública. COVID-19. Servidor 
Público. Progressão. Promoção.  

3.3 Finanças Públicas. Educação. Manutenção e Desenvolvimento de Ensino. Limite mínimo 
e constitucional. Educação básica. COVID-19. Equipamento de Proteção Individual. 
Parecer em Consulta TC nº 22/2021.  

3.4 ICMS. Compensação com precatório. Momento de repasse ao município. Extinção do 
crédito tributário.  

 

4. Direito Previdenciário 

 

4.1 Pensão por morte. Relação de trato sucessivo. Inexistência de negativa expressa de 
Administração. Prescrição de fundo de direito. Não ocorrência. Súmula nº 85 STJ. 
Aplicabilidade. Prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura 
da ação.   

4.2 Pensão vitalícia por morte de detentor de cargo eletivo.  

4.3 Aposentadoria de servidor policial: iniciativa parlamentar e tratamento diferenciado – 
ADI 5421/DF.  

4.4 Prestação de Contas de Governo. Regime Próprio de Previdência Social. Não repasse 
integral das consignações previdenciárias. Certificado de Regularidade Previdenciária – 
CRP. Não atesta a regularidade do devedor. Modulação temporal dos efeitos. 
Inaplicabilidade. Parecer prévio pela desaprovação das contas.  

4.5 Consulta. Servidor Público. Proventos que não excedem o teto do RGPS. Restituição dos 
descontos a título de contribuição previdenciária. RGPS. Correção pela IPCA. Incidência 
a partir do pagamento indevido.   

4.6 A omissão na cobrança do direito de receber o RGPS, compensação financeira do 
benefício de aposentadoria, enseja a aplicação de multa.  

4.7 Possibilidade de reajuste para preservação do valor real de aposentadoria e pensões diante 
das restrições previstas pela LC nº 173/20.  

4.8 Pessoal. Pensão. Benefício de prestação continuada. Pensão militar. Acumulação.  

4.9 Ato pessoal sujeito à registro. Aposentadoria de servidor público estadual. Decisão 
denegatória com determinação de correções. Exclusão de parcelas pagas indevidamente. 
Omissão de órgão previdenciário, observada reiteradamente em diversos outros 
processos similares. Multa diária já fixada na decisão. Inteligência dos arts. 65 e 101 da 
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LCE nº 464/2012 e arts. 313 e 314 do RITCE/RN. Instauração de processo autônomo 
de apuração de responsabilidade, determinação de procedimento fiscalizatório de caráter 
amplo para levantamento do dano ao erário e reponsabilidade pelo ressarcimento. 
Remessa de decisão aos relatores das contas de governo estadual 2020 e 2021. 
Representação ao Ministério Público do Estado e ciência ao Conselho Estadual de 
Previdência Social, à Exma. Governadora do Estado e à Controladoria Geral do Estado.  

4.10  Prestação de Contas de Governo. Regime Próprio de Previdência Social. Não repasse 
integral das consignações previdenciárias. Certificado de Regularidade Previdenciária – 
CRP. Não atesta a regularidade do devedor. Modulação temporal dos efeitos. 
Inaplicabilidade. Parecer prévio pela desaprovação das contas.  

4.11 Consulta. Servidor Público. Proventos que não excedem o teto do RGPS. Restituição dos 
descontos a título de contribuição previdenciária. RGPS. Correção pelo IPCA. Incidência 
a partir do pagamento indevido. 

4.12 Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Aposentadoria. 
Simultaneidade. Professor. Compatibilidade de horário. 

4.13 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Média aritmética. Base de cálculo. Plano econômico.  

4.14 Pensão. Exame da Legalidade. Vigência Ato. Excesso Lapso Temporal. Apreciação. 
Ponderação Princípios. Segurança Jurídica. Ato Concessivo. Registro Deferido.  

4.15 Aposentadoria. Exame da Legalidade. Vigência do ato. Excessivo lapso temporal. Baixa 
materialidade do valor. Apreciação. Ponderação de Princípios. Segurança jurídica. Ato 
concessivo. Registro deferido.  

4.16  Representação. Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV). 
Benefícios. Óbito. Extinção tardia. Irregularidade. Dano ao erário. Sustentabilidade 
Previdenciária. Comprometimento. Gestão de Benefícios. Fragilidades. Precaução e 
Prevenção. Administração Previdenciária. Incidência. Controle de Pagamentos Eficazes. 
Imprescindibilidade. Prestação. Procedência.  

4.17 Recurso de Reexame. Aposentadoria. Concessão Inicial. Denegação do Registro. 
Ascensão funcional. Ausente. Transformação do Regime Jurídico Celetista em Estatutário 
pela Lei nº 5.378/87. Redistribuição. Possibilidade. Boa-fé e Segurança jurídica. 
Provimento.  

4.18 Aposentadoria. Atendente Judiciário. TJPA. Apreciação da legalidade. VPNI. Ilegalidade. 
Não ocorrência. Situação remuneratória consolidada. Longo transcurso do tempo. Boa-
fé. Prevalência. Princípios da Segurança Jurídica. Razoabilidade. Proporcionalidade. 
Proteção confiança. Moderação legalidade. Registro.  

4.19 Pedido de Rescisão. Conhecimento. Violação literal de dispositivo de Lei. Art. 5º, LV, 
CRFB/88. Não configurada. Desnecessidade de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo. Súmula vinculante nº 5º. Negativa de provimento.  
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4.20 Pedido de rescisão. Provimento. Citação. Alegação de nulidade. Improcedência. 
Documentação em cópia. Insuficiente para comprovar as despesas. Manutenção da 
decisão recorrida.  

4.21 Pessoal. Tempo de serviço. Trabalho rural. Aposentadoria. Contagem de tempo de 
serviço. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Eficácia. Averbação.  

4.22 Previdência Complementar Aberta. Reajuste de Benefícios. Circular SUSEP nº 11/1996. 
Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade. IPAC-E. Índice na falta de repactuação. 
Taxa Referencial (TR). Não cabimento.  

4.23 Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus de Eficiência e Produtividade. Carreira 
de Auditoria da Receita Federal. Carreira Auditoria Fiscal do Trabalho. STF. Mandado de 
Segurança. Trânsito em Julgado.  

4.24 Pensão. Benefício de prestação continuada. Pensão militar. Acumulação.  

4.25 Aposentadoria. Proventos. Média Aritmética. Base de Cálculo. Plano econômico.  

4.26 Aposentadoria. Ausência de Concurso Público. Benefício Previdenciário. Expectativa de 
Direito.  

4.27 Pessoal. Pensão por Morte. Dependente. Acumulação.  

 

5. Direito Processual   

 

5.1 Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão. Exclusão. Responsável.     

5.2 Empresa fornecedora de oxigênio. COVID-19. Situação pandêmica no Estado de 

Amazonas. Calamidade da saúde pública. Interesse da União. Competência da Justiça 

Federal.    

5.3 Direito Processual. Revelia. Princípio da verdade material. Princípio da presunção de 

veracidade. Prova (direito). Código de Processo Civil.  

5.4 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Nulidade. Requerimento.  

5.5 Processual. Inconstitucionalidade. Lei Municipal.  

5.6 Processual. Ônus da prova. Processos de contas. Tomada de Contas Especial.  

5.7 Processual. Prazo de julgamento. Processos de Certificação de Processo Seletivo.  

5.8 Processual. Prescrição. Pretensão Punitiva. Controle Externo.  

5.9 Consulta. Autoridade competente. Demais pressupostos de admissibilidade. 

Arquivamento.  
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5.10 Consulta. Revogação. Reforma de prejulgado. Cumprimento de decisão. Arquivamento.  

5.11 Ementa. Embargos de Declaração. Conhecimento. Omissão. Inexistência. Efeitos 

Infringentes. Princípios Verdade Material. Economicidade. Possibilidade. Exame Ponto 

a Ponto Defesa. Desnecessidade. Manifestações Técnicas. Não vinculação. Relator. 

Provimento.  

5.12 Representação. Natureza judicialiforme do Tribunal de Contas. Aplicação subsidiária do 

CPC. Fatos novos. Vereador sócio de empresa. Conluio. Inocorrência.  

5.13 Embargos de declaração. Pressupostos de admissibilidade atendidos. Conhecimento. 

Alegações apresentadas pelo Embargante são capazes de modificar a decisão embargada. 

Provimento.  

5.14 Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Abrangência Princípio do livre 

convencimento motivado. Código de Processo Civil.  

5.15 Direito Processual. Embargos de Declaração. Contradição. Voto. Relatório. Acórdão. 

Fundamentação.  

5.16 Direito Processual. Citação. Validade. Débito. Alteração.  

5.17 Improbidade Administrativa. Sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Prescrição. Pedido 

de Ressarcimento dos danos causados ao Erário. Prosseguimento de ação civil pública. 

Possibilidade. Tema 1089.  

5.18 Ato Processual. Recurso. Dever de Lealdade. Boa-Fé. Ato Protelatório. Sanção.  

5.19 Direito Processual. Economicidade. Ônus da Prova. In Dubio Pro Reo. 

5.20 Embargos de Declaração. Recursos Públicos. Competência do TCU. Competência do 

TCE. Competência Concorrente.  

 

 

 

6. Tribunal Contas do Estado de Goiás 
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1. Direito Administrativo  

 

1.1 Licitações e Contrato 

 

1.1.1 Convênio. Sistema S. Vedação. Desvio de finalidade.   É irregular a celebração de convênio por 
entidade do Sistema S para consecução do objeto que não possua nexo direto com a sua finalidade 
institucional. Acórdão nº 1924/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 
1.1.2  Licitação. Locação (Licitação). Bens Imóveis. Locação sob medida. Valor. Amortização. 

Bens reversíveis. O art. 47-A, § 3º, da Lei 12.462/2011 (RDC), segundo o qual o valor da locação 
sob medida (built to suit) não poderá exceder, ao mês, 1% do valor do bem locado, somente se aplica 
aos contratos em que não haja a previsão de reversão do bem à Administração Pública ao final da 
locação. Nos casos em que há a reversão, parte do denominado valor de locação corresponde à 
amortização do imóvel, construído de forma financiada, de modo que um maior percentual sobre o 
valor do bem significa maior amortização mensal, o que acarreta menor duração contratual. Acórdão 
nº 1928/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.3 Licitação. Registro de Preços. Adjudicação. Cadastro. Licitante remanescente. Preço global. 
Preço unitário. A contratação a partir de cadastro de reserva em registro de preços requer a 
manutenção das condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto aos preços unitários, e 
não apenas a adoção do mesmo preço global. Acórdão nº 1939/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 369, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.4 Licitação. Obras e serviços de engenharia. Preço. Referência. Ferrovia. Sicro. BDI. Os valores 
informados no Sistema de Custos Rodoviários (Sicro) para o BDI e para os custos unitários de serviços 
e respectivos insumos aplicam-se, também, a obras ferroviárias, dada a similaridade dos 
empreendimentos. Acórdão nº 1946/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.5 Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Medida Cautelar. Retenção. 
Ação Judicial. Débito. Multa. Base de cálculo. Existindo retenção cautelar determinada pelo TCU 
sob apreciação do Poder Judiciário, o Tribunal deve imputar aos responsáveis a integralidade dos 
valores impugnados. Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão judicial que torne a retenção 
definitiva, o respectivo montante poderá, na fase de cobrança executiva, ser deduzido do débito 
imputado. A parcela retida, entretanto, deve ser excluída da base de cálculo para a aplicação da multa 
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, dada a possibilidade de vir a ser abatida do débito total. Acórdão 
nº 1946/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.6 Licitação. Edital de licitação. Veículo. Manutenção. Rede credenciada. Taxa de 
administração. Faturamento. Limite mínimo. Em licitação para contratação de serviço de gestão 
compartilhada de frota mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular, é 
regular a exigência de valor mínimo que a contratada deve repassar à credenciada sobre o montante 
do faturamento dos serviços prestados e produtos fornecidos. Acórdão nº 1949/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

1.1.7 Convênio. Lei Agnelo/Piva. Sistema Nacional do Desporto. Inadimplência. Concurso de 
prognóstico. Loteria. Consulta.  Diante da falta de regulamentação da Lei 13.756/2018, as entidades 
do Sistema Nacional do Desporto elencadas no art. 22 da referida lei estão dispensadas do 
cumprimento dos arts. 18 e 18-A da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé) para fazerem jus ao recebimento de 
verbas originárias dos prognósticos da loteria (Lei Agnelo-Piva), tendo em vista a revogação tácita do 
art. 20 do Decreto 7.984/2013 e a ausência de previsão legal ou normativa que proíba, no caso de 
recursos oriundos de arrecadação de loterias, a descentralização de recursos da Lei Agnelo-Piva em 
favor dessas entidades do Sistema Nacional do Desporto que estejam em situação irregular perante a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Acórdão nº 1950/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 
 

1.1.8 O art. 47-A, § 3º, da Lei nº 12.462/2011 (RDC), segundo o qual o valor da locação sob medida 
(built to suit) não poderá exceder, ao mês, 1% do valor do bem locado, somente se aplica aos 
contratos em que não haja a previsão de reversão do bem à Administração Pública ao final da 
locação. Nos casos em que há a reversão, parte do denominado valor de locação corresponde 
à amortização do imóvel, construído de forma financiada, de modo que um maior percentual 
sobre o valor significa maior amortização mensal, o que acarreta menor duração contratual. 
Relatório de auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o objetivo de avaliar, por 
meio da análise do edital RDC Presencial 1/2019-BM, a adequação da modelagem built to suit (BTS), 
prevista no art. 47-A da Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas), à execução 
do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos – RJ (NCPFI), 
apontou, entre outros achados, “riscos relacionados à falta de regulamentação do modelo, como por exemplo a 
interpretação da extensão do percentual limitador do valor do aluguel e a definição das regras de atualização contratual”. 
Para a unidade técnica, a falta de regras detalhadas exporia o modelo a riscos de concepção e 
insegurança jurídica, existindo dúvidas e interpretações divergentes quanto ao limite do aluguel mensal 
disposto no art. 47-A, § 3º, da Lei do RDC e à forma de atualização contratual. Conforme o referido 
dispositivo, “o valor da locação a que se refere o caput [built to suit] não poderá exceder, ao mês, 1% (um por cento) 
do valor do bem locado”. Instada a se manifestar, a Fiocruz/Bio-Manguinhos pontuou que esse percentual 
máximo aplicar-se-ia apenas aos casos em que não há reversão do bem, interpretação acolhida pela 
unidade instrutiva. Em seu voto, o relator destacou, preliminarmente, que, no caso, como o terreno 
era da própria Fiocruz, a entidade decidira abrir licitação, na modalidade RDC, para a contratação de 
investidor com vistas à construção de imóvel, pelo regime BTS, contemplando a execução das obras 
de construção, a montagem dos equipamentos de produção adquiridos pela instituição e o 
fornecimento de equipamentos de utilidades e materiais. E o plano de negócio fora elaborado sob a 
premissa de que a construção do NCPFI seria financiada por um Fundo de Investimento Imobiliário, 
com o valor mensal pago ao fundo sendo composto por uma parcela referente à reversão do imóvel 

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/_ato2015-2018/2018/lei/L13756.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D7984.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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para a Fiocruz/Bio- Manguinhos e outra referente ao aluguel. Ainda de acordo com o edital do 
certame, o complexo seria executado no prazo máximo de 48 meses, havendo um período de carência 
de doze meses, contados a partir da entrega definitiva do empreendimento. Após esse período de 
carência, iniciar-se-ia a contagem do prazo de 180 meses para pagamento das parcelas a título de 
reversão e aluguel. O relator ressaltou que “o valor do aluguel, segundo o plano de negócios elaborado pela 
Fundação Getúlio Vargas, de R$ 38,293 milhões, equivalia a aproximadamente 1,42% do custo de construção (obras 
mais despesas acessórias relacionadas à instalação dos equipamentos), R$ 2.695.005.652,58”. Não obstante, ele 
considerou razoável a interpretação da unidade técnica e da Fiocruz/Bio-Manguinhos de que “o § 3º 
do art. 47-A da Lei 12.462/2011 somente se aplica aos BTS sem reversão final do bem”, isso porque, nos casos 
de BTS com reversão do bem, “parte do denominado valor da locação corresponde à amortização do imóvel 
construído, de modo que um maior percentual sobre o valor do bem locado, em verdade construído de forma financiada, 
não significa a ocorrência de superfaturamento, mas sim uma maior amortização mensal, o que acarreta uma menor 
duração contratual”. A seu ver, não haveria lógica em limitar o valor da amortização mensal do bem que 
será revertido à Administração Pública, podendo ela “estipular as condições de financiamento que melhor lhe 
aprouver, segundo critérios econômicos racionais e sua capacidade de pagamento”. Em situações do tipo, 
acrescentou o relator, a entidade contratante deve, com o auxílio e a autorização do Ministério da 
Economia, “definir um valor de locação, leia-se de amortização acrescida do custo do capital de terceiros investido, 
compatível com o espaço fiscal eventualmente existente e projetado segundo as estimativas de receitas e despesas do ente 
contratante, no horizonte de médio e longo prazo. Tais valores seriam definidos a partir do valor do investimento 
necessário à aquisição ou construção do bem e do custo médio ponderado de capital do projeto”. O relator concluiu 
então que a Administração poderia optar por firmar contrato com maior relação aluguel/valor do bem 
e menor duração, resultando em menores custos financeiros e numa amortização mais rápida do bem 
a ser entregue ao Poder Público, conclusão essa que contou com a anuência dos demais ministros. 
Acórdão nº 1928/2021, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 420, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 

 

1.1.9 Em licitação para contratação de serviço de gestão compartilhada de frota mediante 
credenciamento de rede especializada em manutenção veicular é regular a exigência de valor 
mínimo que a contratada deve repassar à credenciada sobre o montante do faturamento dos 
serviços prestados e produtos fornecidos. Representação formulada ao TCU apontou possíveis 
irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 9/2021, promovido pelo Comando de 
Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria da Selva, cujo objeto era a “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço continuado de gestão compartilhada de frota mediante credenciamento de rede especializada em 
manutenção veicular e equipamentos de engenharia (serviços mecânicos e fornecimento de peças de reposição, acessórios, 
implementos, ferramentas e insumos), através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real 
pela internet), incluindo filtros, lubrificantes, pneus, baterias, ferramentas de trabalho (work tools, implementos), 
ferramentas de manutenção e insumos veiculares para borracharia, lanternagem, funilaria, pintura, tornearia, solda, 
lavagem e limpeza”. Entre as irregularidades suscitadas, a representante alegou que “o item 20.1 do edital 
traz intromissão injustificável na gestão empresarial [da] futura contratada, na medida em que impõe que o valor 
repassado pela contratada às credenciadas não seja inferior a 94% do valor pago pela contratante”. Segundo a 
representante, ao limitar a taxa cobrada das empresas credenciadas, a Administração estaria 
interferindo na relação entre as participantes do certame e sua rede credenciada, afastando assim a 
melhor proposta. Para a unidade técnica, a regra buscava, na verdade, “garantir a qualidade dos serviços 
mecânicos que serão prestados e das peças que serão fornecidas pelas empresas que compõem a rede credenciada da 

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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contratada, e evitar impactos negativos no valor a ser pago pela Administração, fruto do possível repasse à Administração 
dos ‘custos’ da taxa de comissão”. De acordo com a unidade instrutiva, o TCU vinha considerando indevida 
a fixação dessa taxa máxima secundária. A título de exemplo, invocou os Acórdãos 4069/2020-TCU-
Plenário e 1176/2021-TCU-Plenário, por meio dos quais o Tribunal dera ciência às unidades 
jurisdicionadas acerca da irregularidade atinente à imposição de limite à taxa secundária, para que a 
falha não fosse reproduzida em licitações futuras. Conforme a unidade técnica, esse entendimento foi 
modificado com a prolação do Acórdão 1387/2021-TCU-Plenário. Naquela assentada, ao serem 
apreciadas possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2021, conduzido pela Justiça Federal de 
1ª Instância em Goiás, que tinha como objeto a “contratação de serviços de administração e gerenciamento 
compartilhado de frota, por meio de sistema informatizado e plataforma web, para a manutenção de veículos da Justiça 
Federal em Goiás, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados, com fornecimento de peças, serviços, 
componentes, acessórios e transporte por guincho não coberto pelo seguro da frota”, prevaleceu o entendimento de 
que “de nada adianta permitir a disputa de preços apenas quanto à taxa de administração cobrada do órgão público 
contratante pela empresa gerenciadora, se o valor cobrado dos credenciados pela empresa gerenciadora não é conhecido 
pela Administração Pública. Nesse caso, qualquer eventual desconto obtido na fase de lances pode ser compensado pela 
empresa gerenciadora com o aumento da taxa cobrada dos credenciados e repassado como custo do serviço à contratante”. 
Ainda naquela assentada, chegou-se à conclusão de que “a inclusão do comissionamento cobrado pela empresa 
gerenciadora dos seus credenciados nas propostas das empresas licitantes e o estabelecimento de critérios no edital de 
licitação relacionados ao processo de credenciamento das oficinas e revendedoras de peças são formas de aperfeiçoar o 
modelo de contratação”. Considerando então que a recente jurisprudência do TCU considera regular a 
fixação de limite à taxa secundária, por se revelar uma forma de aperfeiçoar o modelo de contratação, 
o Plenário decidiu, nos termos da proposta do relator, julgar improcedente a representação. Acórdão 
nº 1949/2021, Informativo de Licitações e Contratos do TCU nº 420, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-
contratos.htm 
 

1.1.10 Contrato Administrativo. Serviço de Transporte Escolar. Alteração de Contrato. 
Excepcionalidade. COVID-19. Parecer em Consulta TC nº 024/2021, sobre a possibilidade de 
adequação de contrato de transporte escolar diante da situação excepcional de suspensão das aulas 
presenciais decorrente da pandemia da Covid-19. Parecer em Consulta TC nº 24/2021, Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 115, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 
 

1.1.11 Contrato Administrativo. Empresa Estatal. Contratação Integrada. Obras e Serviços de 
Engenharia. Revisão Contratual. Reequilíbrio econômico-financeiro. Parecer em Consulta TC 
nº 23/2021, que trata da possibilidade de revisão contratual em contratações integradas de obras e 
serviços de engenharia, regidas pela Lei Federal nº 13.3030/2016 (Lei das Estatais), decorrentes de 
imprecisões no anteprojeto. Parecer em Consulta TC nº 23/2021, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 115, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 

 

1.1.12 Licitação. Saneamento Básico. Coleta de Resíduo Sólido. Concessão de Serviço Público. 
Concorrência Pública. Considerando que os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos estão compreendidos entre os serviços públicos 
de saneamento básico, a sua prestação por entidade que não integre a Administração pressupõe a 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A4069%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%253A4069%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%253A1176%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1387%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
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celebração de contrato de concessão, a ser licitado na modalidade concorrência pública, vedada a 
celebração de vínculo por meio de contrato de programa, convênio, termo de parceria ou demais 
instrumentos de natureza precária, conforme previsão do art. 10, caput, da Lei Federal n.º 
11.445/2007. Decisão em TC nº 2045/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 115, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 

 

1.1.13 Licitação. Gestão de Folha de Pagamento. Pregão. Maior Preço. É legal a escolha da modalidade 
pregão para licitação de serviços de gestão financeira da folha de pagamento de servidores. Em caráter 
excepcional, como forma de atingimento de objetivo institucional, a Administração poderá realizar a 
referida licitação utilizando critério de julgamento do tipo maior valor ofertado, em homenagem ao 
princípio da eficiência e o da seleção da proposta mais vantajosa, desde que motivada no processo de 
contratação. Decisão TC nº 2403/2021-Plenário, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 115, 
disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 

 

1.1.14 Responsabilidade. Edital de Licitação. Assinatura. Controle. É atribuição da autoridade 
competente para assinar o edital de licitação a verificação de sua conformidade com a lei, eis que a 
exigência de assinatura em documentos da Administração Pública não constitui mera formalidade e 
sim ato de controle, atribuindo-se a seu autor a responsabilidade pelos seus efeitos. A decisão adotada 
com base em pareceres técnicos não afasta, por si só, a responsabilidade da autoridade do qual decorre 
o dever legal de supervisão e controle dos atos considerados irregulares, incumbindo-lhe a obrigação 
de examinar a correção do parecer. Acórdão TC nº 920/2021, Informativo de Jurisprudência do 
TCEES nº 115, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 
 

1.1.15 Consulta. Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Ceará – ARCE. 
Desestatização. Licitação. Concessão e Permissão de Serviço Público. Transporte 
Intermunicipal de Passageiros. Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2018. Aplicabilidade. 
Consulta a cerca da aplicação das regras estabelecidas pela Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2018 
aos processos licitatórios promovidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará - ARCE que objetivem a delegação da prestação dos serviços de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros no Ceará, mediante permissão ou concessão de serviços 
públicos. A Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2018, dispõe sobre o envio de documentos e o 
controle concomitante da fase interna dos processos de desestatização. No art. 1º da INTCE/CE 
n°02/2018, ficou expressamente estabelecido que compete ao TCE/CE "acompanhar, fiscalizar e 
avaliar os processos de desestatização realizados pela Administração Pública Estadual e Municipal, 
compreendendo as privatizações de empresas, inclusive instituições financeiras, as concessões e 
permissões de serviços público. a contratação das Parcerias Público-Privadas (PPP), nos termos do 
art. 175 da Constituição Federal e das normas pertinentes". Já no art. 3º da Instrução Normativa TCE-
CE nº 02/2018 estabelece que o Poder Concedente, outorga a prestação do serviço público, deve 
disponibilizar ao TCE/CE os documentos relativos ao processo de desestatização para a realização 
do acompanhamento por parte deste Tribunal de Contas. A ARCE/CE, autarquia integrante da 
Administração Indireta estadual, enquadra-se no conceito de órgão gestor definido pela Instrução 
Normativa TCE/CE nº 02/2018, submetendo-se, por conseguinte, às regras estabelecidas na 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
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Instrução Normativa TCE/CE nº02/2018.O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por 
unanimidade dos votos, respondeu que as regras estabelecidas pela Instrução Normativa TCE/CE nº 
02/2018 aplicam-se aos processos licitatórios promovidos pela ARCE que objetivem a delegação da 
prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Ceará, mediante 
permissão ou concessão de serviços público. Processo nº 07368/2020-7, Informativo de 
Jurisprudência do TCECE nº 02/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.16 Representação. Admissibilidade. Irregularidade no Edital. Pregão Eletrônico. Registro de 
Preço. Contratação de itens de natureza distinta em um mesmo lote. Restrição à 
competitividade. Suspensão do edital. Desmembramento dos itens de natureza distinta. 
Republicação do edital. Representação, em face de supostas irregularidades apontadas no Pregão 
Eletrônico realizado pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, cujo objeto era 
o Registro de Preços para serviços de impressão, cópia, digitalização, caracterizados como " 
outsourcing de impressão". O edital apresentou restrições à competitividade quando agrupou itens 
em lotes sem características similares evidenciando descumprimento ou inobservância de dispositivos 
legais atinentes à Lei nº 8.666/1993 em relação a possível restrição à competitividade e pelos riscos à 
economicidade da contratação em lote único. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, por unanimidade dos votos, conheceu a Representação quanto à sua admissibilidade, julgando 
procedente, tendo em vista a confirmação de parte das irregularidades apontadas no Pregão 
Eletrônico. Processo nº 10545/2020-7, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 02/21, 
disponível em: https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.17 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade no Edital. Contratação de serviços 
advocatícios. Inobservância ao princípio da economicidade. Habilitação. Restrição à 
participação de pessoa física. Exigência de comprovação de quitação de conselho de classe. 
Anulação do edital. Representação, com pedido cautelar, acerca de possíveis irregularidades no 
Edital da Concorrência Pública, realizada pela Secretaria de Finanças do município de Aracoiaba-CE, 
para contratação de serviços técnicos especializados de advocacia e assessoramento. O município 
possui órgão de assessoramento jurídico próprio, qual seja, a ProcuradoriaGeral do Município, que 
tem como função o assessoramento jurídico do Poder Executivo, o que torna irregular a contratação 
de serviços de advocacia, por burla ao concurso público (terceirização da atividade-fim) e usurpação 
de atribuições da Procuradoria Municipal. A regra para o ingresso no serviço público é o concurso 
público, qualquer ofensa a esse ditame deve ser coibida por violar princípio constitucional, como a 
contratação de escritório de advocacia para exercer atividades jurídicas permanentes. A ausência de 
previsão de participação de pessoas físicas, sem justificativa técnica que respaldasse a exclusão da 
participação de pessoa física, ou de Sociedade Individual de Advocacia, vai de encontro à ampla 
competitividade do certame contrariando às disposições do art.3º da Lei nº 8.666/93. A exigência de 
comprovação de quitação perante o conselho de classe como condição de habilitação no certame, é 
desprovida de amparo legal. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por 
unanimidade dos votos, julgou procedente a presente Representação, determinando ao atual gestor 
que proceda com a anulação da Concorrência Pública nº 001/2019, bem como que encaminhe os 
serviços objeto da Concorrência Pública no 001/2019 à Procuradoria-Geral do Município; que se 
abstenha de contratar serviços advocatícios que possam ser prestados pela Procuradoria do Município; 
que observe o princípio da economicidade, abstendo-se de pagar valores exorbitantes e 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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desproporcionais aos serviços prestados ao município; e de incluir a comprovação de quitação de 
anuidade junto aos Conselhos de Classe como condição de habilitação no certame e não restrinja a 
participação de pessoas físicas ou de consórcios. Processo nº 06656/2019-7, Informativo de 
Jurisprudência do TCECE nº 02/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.18 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Concorrência Pública. 
Irregularidade no Edital. Orçamento básico sem assinatura de profissional habilitado. 
Exigência indevida quanto à visita técnica. Clausula restritiva de competitividade. 
Improvimento. Contas irregulares com multa. Recurso de Reconsideração interposto pela 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do município de Massapê-CE, contra o Acórdão 
proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Exigir a assinatura e a 
indicação explícita do titular do profissional habilitado, no Orçamento Básico, em serviços de 
Engenharia, é uma obrigação da administração pública, determinada pelo art. 14, da Lei Federal 
n°5.194/1966. Exigências indevidas quanto à visita técnica referente a sua realização em um único dia 
e horário apenas por um responsável técnico da empresa, constituem em cláusulas restritivas de 
competitividade, segundo entendimento expresso nas súmulas de jurisprudência nº 3 e nº 4 deste 
Tribunal de Contas. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de 
votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração, face a sua tempestividade, 
legitimidade e adequação, e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão que 
julgou as contas irregulares, com aplicação de multa. Processo nº 06422/2020-4, Informativo de 
Jurisprudência do TCECE nº 02/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.1.19 A sanção de suspensão temporária em licitações e o impedimento de contratar com a 
Administração, prevista no artigo 87, III, da Lei nº 8.666/1993, abrange a Administração 
Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Tratam os autos de 
Consulta formulada eletronicamente por controlador-geral municipal, versando acerca da abrangência 
das sanções administrativas previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 e no art. 7º da Lei 
10.520/2002, especificamente a sanção de impedimento. Admitida a Consulta, o relator, conselheiro 
Durval Ângelo, destacou que a Lei 8.666/1993 não estabeleceu de forma clara o âmbito de aplicação 
da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, tendo sido adotadas interpretações diversas ao longo de sua vigência para viabilizar a 
aplicação do dispositivo. Lado outro, a Lei 10.520/2002 prevê de forma expressa o impedimento de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, além do descredenciamento 
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores. Diante desse cenário, depara-se com 
uma antiga disputa hermenêutica quanto à extensão da sanção administrativa prevista no art. 87, III, 
da Lei 8.666/1993. Enquanto a primeira corrente, calcada na interpretação literal art. 87, III c/c o art. 
6º da Lei 8.666/1993 ficou conhecida como corrente restritiva, por entender que a sanção de 
suspensão e impedimento possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a 
sanção, a segunda corrente, conhecida como extensiva, defende a ampliação da regra da sanção de 
impedimento do art. 7ºda Lei 10.520/2002 para a hipótese de impedimento do art. 87, III da Lei 
8.666/1993. A relatoria salientou que, recentemente, foi publicada a Lei 14.133/2021, que trata, em 
seu art. 155, III e §4º, da abrangência das sanções, inovando ao tipificar as infrações administrativas, 
visto que a Lei 8.666/1993 apenas tratava das sanções, não estabelecendo uma correlação expressa 
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entre as infrações e as sanções aplicáveis. Nesse diapasão, o §4º especifica que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 
máximo de 3 anos, sendo taxativa ao dizer que a sanção de impedimento possui abrangência no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Assim, à 
título exemplificativo, o impedimento imposto pelo Estado não inviabiliza a participação em licitações 
no âmbito dos Municípios, de outros Estados e da União. O relator pontuou que somente após 2 
anos da publicação da lei nova, estarão revogadas a Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), a Lei do Pregão 
(Lei 10.520/2002) e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações (Lei 12.462/2011). Sendo assim, 
durante esses 2 anos, a Administração poderá escolher licitar de acordo com a lei nova ou de acordo 
com a lei anterior, sendo o respectivo contrato regido pelas regras da lei escolhida durante toda a sua 
vigência (art. 191 e parágrafo único). Asseverou, ademais, que o contrato cujo instrumento tenha sido 
assinado antes da entrada em vigor da nova lei continuará a ser regido de acordo com as regras 
previstas na legislação revogada (art. 190). Não obstante, embora o legislador tenha autorizado que o 
gestor opte, até 1/4/2023, pela adoção da Lei 14.133/2021 ou das leis anteriores, o relator entendeu 
não ser razoável que a dúvida interpretativa seja resolvida em sentido diverso da literalidade do atual 
texto legal.  Portanto, diante da novel legislação, que em breve substituirá a totalidade da Lei 
8.666/1993 e da Lei 10.520/2002, o relator concluiu, em síntese, que: 1.   A sanção prevista no art. 
87, III, da Lei 8.666/1993 de “suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração” abrange a Administração Pública direta e indireta do ente federativo 
que tiver aplicado a sanção; 2.   A sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 de “impedimento de 
licitar e contratar” possui a abrangência que a própria lei estabelece “ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios”. O conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, em sede de voto vista, acompanhou integralmente o voto do relator, mas propôs que sejam 
conferidos efeitos prospectivos à tese fixada, de modo a reger as condutas praticadas após a publicação 
do parecer ora emitido. O Tribunal Pleno respondeu à consulta, nos termos do voto do conselheiro 
relator, com a modulação dos efeitos da tese aprovada sugerida pelo conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, ficando vencido, em parte, o conselheiro Wanderley Ávila. Processo 1088941, Informativo de 
Jurisprudência do TCEMG nº 234, disponível 
em:  https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
 

1.1.20 Imputação de multa por contratação direta de serviços advocatícios corriqueiros, ausente os 
requisitos de singularidade do objeto disposto na Lei nº 8.666/93. O TCMGO julgou 
procedente Representação formulada pelo MPGO que apresentou irregularidades em contratação 
direta de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica continuadas no 
Município de Pires do Rio, a partir do exercício financeiro de 2017. O Relator concordou 
integralmente com os posicionamentos expostos pela Secretaria de Licitações e Contratos e pelo 
Ministério Público de Contas, ao verificar a ausência de singularidade no objeto contratual. Afirmou 
que o serviço executado pela empresa contratada mediante inexigibilidade era corriqueiro, ligado às 
atribuições administrativas típicas do Poder Executivo, como emissão de pareceres sobre a 
necessidade de licitação ou contratação direta, soluções administrativas (rescisão ou renovação 
contratuais), elaboração e assinaturas de pareceres, realização de consultas por e-mail ou telefone, além 
de assessoria jurídica junto ao TCMGO (respondendo diligências, impetrando recursos e 
acompanhando processos e análise de aplicação da lei ao caso concreto). Pontuou que a contratada 
apresentava atuação inerente à advocacia pública, cujas atribuições não escapam à rotina do órgão 
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contratante, fugindo do conceito de objeto singular previsto na norma a fim de justificar a contratação 
por inexigibilidade. Constatada a contratação direta visando a prestação de serviços de assessoria 
jurídica, quando não presente a singularidade do objeto que autorizaria a inexigibilidade do 
procedimento licitatório, bem como a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder 
público, apontou a afronta à norma imposta no inciso II do art. 13 c/c art. 25 da Lei nº 8.666/93. 
Diante do exposto, o Relator julgou procedente a Representação e imputou multa à Prefeita. O voto 
foi aprovado por unanimidade. Acórdão nº 03548/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 
35, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-35.pdf 

 

1.1.21 Suspensão cautelar do pregão eletrônico para aquisição de pneus por cláusula restritiva ao 
caráter competitivo do certame. Em Denúncia, com pedido de Cautelar, foram relatadas 
irregularidades no registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus de primeira linha, 
ressolagens de pneus, câmeras de ar novas, chaves de impacto, retífica e máquina de desmontar pneu, 
destinado à manutenção da frota de veículos da Administração Direta e Indireta de Itumbiara. O 
Relator apontou indícios de ilegalidades no edital convocatório, diante de cláusula que exigia como 
requisito de qualificação técnica a apresentação de Cadastro Técnico Federal – CTF IBAMA do 
fabricante e do importador dos produtos. Ressaltou que a previsão contraria o disposto no inciso I do 
§1º do art. 3º da Lei 8.666/93, posto que tal exigência veda na prática, de forma indireta, a participação 
de licitantes que trabalham com itens de origem estrangeira, já que fabricantes de outros países 
dificilmente fariam essa certificação por conta própria, que, via de regra, é de interesse do importador 
ou licitante. Diante do exposto, comprovou a existência do “fumus boni iuris”, e constatou a 
plausabilidade do pedido/direito. Entendeu configurado o “periculum in mora”, já que, se o Tribunal 
não atuasse para suspender imediatamente a abertura do Pregão, marcada para 26/7/21, poderia haver 
o direcionamento do certame. O Relator deferiu monocraticamente a Cautelar, até a manifestação 
conclusiva do TCMGO. A Cautelar foi referendada por unanimidade. Acórdão nº 03662/21, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 35, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf 
 

1.1.22 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, 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 25 de 116 

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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 36, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf 

 

1.1.23 Suspensão do certame para prestação de serviços de limpeza urbana por exigência de que as 
empresas tenham pelo menos três anos de experiência com 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 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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 36, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf 

 

1.1.24 Análise de irregularidades em contratação por dispensa de licitação e na nomeação de 
comissionado para a realização de atividades privativas de serviços 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 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 26 de 116 

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 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, Informativo 
de Jurisprudência do TCMGO nº 36, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf 
 

1.1.25  A vedação de participação de consórcios em licitação deve ser justificada pela 
Administração. Em sede de Representação, esta Corte de Contas analisou possíveis irregularidades 
constantes em alguns itens de Edital de Pregão Eletrônico. O Corpo Técnico do Tribunal analisou os 
pontos levantados no processo e, dentre eles, concluiu que restou comprovada a necessária motivação 
para a decisão acerca da vedação da participação de licitantes em consórcio. Dessa forma, verificou-

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
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se que o edital atendia o Voto n.º 641/2020, do Exmo. Conselheiro Luiz Antônio Guaraná, no sentido 
de que a jurisdicionada deteria discricionariedade em aceitar ou não o consórcio por meio de 
justificativa no processo administrativo. A unidade técnica salientou, ainda, que “nos casos em que 
não for adotada a possibilidade de consórcios, que a decisão seja sempre fundamentada, em 
observância aos princípios da economicidade e competitividade”. A Douta Procuradoria Especial, em 
concordância com o Corpo Instrutivo, tendo em vista a ausência de irregularidades na definição do 
edital referente ao Pregão, opinou pela “improcedência com arquivamento da Representação 
apresentada, sendo devidamente cientificadas Jurisdicionada e Representante do que vier a ser 
deliberado pelo Plenário desta Corte de Contas”. Dessa forma, o Relator, Conselheiro-Substituto Igor 
dos Reis Fernandes, ao acompanhar a unidade técnica e Procuradoria Especial, votou “pelo 
conhecimento do presente expediente como Representação, atendidos os pressupostos de 
admissibilidade previstos no art. 201 do RITCMRJ, bem como pela sua improcedência, com o 
consequente não provimento do pedido da representante e cancelamento da medida cautelar 
concedida, e arquivamento do Processo”. O voto foi acompanhado de forma integral pelo Plenário. 
Processo 40/100316/2020, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ nº 8, disponível em: 
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 
 

1.1.26 As sanções de suspensão temporária de licitar e de impedimento de contratar aplicadas por 
empresas estatais devem ter seus efeitos restritos à entidade sancionadora. Ademais, não há 
amparo legal para aplicação de sanção de declaração de inidoneidade por empresas públicas 
e sociedades de economia mista. Em análise conjunta de Ata de Registro de Preços e Pregão 
Eletrônico, constatou-se que foi estabelecida, no instrumento convocatório, a previsão de que 
empresas declaradas inidôneas pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município do 
Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os seus efeitos, não poderiam participar da licitação em comento. 
Apurou-se, ainda, que dispositivos do edital estabeleceram previsão para a empresa pública 
jurisdicionada aplicar, entre outras, as seguintes sanções administrativas: i) suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal; e ii) declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal. O Corpo Técnico do 
Tribunal, em apurada análise, elucidou que “a Jurisprudência desta Corte de Contas, assentada no 
Boletim Jurisprudencial n.º 3, do qual tratou das decisões mais relevantes entre julho e dezembro de 
2018, é no sentido de que as sanções possuem efeitos restritivos, limitando-se ao ente estatal em que 
foram aplicadas, tendo em vista a autonomia federativa e o princípio da competitividade aplicável às 
licitações. Nessa esteira, as sanções de declaração de inidoneidade aplicadas por ente federativo diverso 
do município do Rio de Janeiro não têm o condão de obstar a participação de empresas em licitações 
realizadas pela RIOSAÚDE - empresa pública vinculada a Administração Direta do município do Rio 
de Janeiro”. A unidade técnica também explicou que “em que pese a redação desses dispositivos 
editalícios encontrar amparo no art. 94 do Decreto Municipal n.º 44.698/2018, não existe previsão na 
Lei n.º 13.303/2016 que autorize empresas públicas ou sociedades de economia mista aplicarem a 
sanção de declaração de inidoneidade, como também não há permissão nesse dispositivo legal para 
que os efeitos da sanção de suspensão temporária e impedimento de contratar irradiem para entidades 
e/ou órgãos diversos da entidade sancionadora, ainda que eles pertençam a Administração Pública do 
município do Rio de Janeiro”. A Procuradoria Especial acompanhou o entendimento do corpo 
instrutivo. Em concordância, o Relator, Conselheiro-Substituto Dicler Forestieri Ferreira, votou pelo 
arquivamento do processo, devendo, contudo, a jurisdicionada ser cientificada acerca de treze itens, 
dentre os quais: “Adeque a redação dos editais, de maneira a não alijar do certame empresas que 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 28 de 116 

eventualmente tenham sido declaradas inidôneas por ente federativo diverso do município do Rio de 
Janeiro, em homenagem à autonomia federativa e ao princípio da competitividade, conforme 
entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas - processo TCMRJ nº 40/1423/2018 – Boletim 
Jurisprudencial nº 3” e “Suprima, nos certames, a previsão de a RIOSAÚDE sancionar empresas com 
declaração de inidoneidade, tendo em vista a falta de amparo legal para aplicação de tal sanção por 
empresa pública e restrinja os efeitos da sanção de suspensão temporária de licitar e impedimento de 
contratar apenas à entidade sancionadora, já que a lei não autoriza a extensão de seus efeitos a outros 
órgãos e entidades”. Os demais Conselheiros acompanharam o voto, que foi aprovado na Sessão 
Virtual. Processo nº 40/101095/20, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ nº 8, disponível em: 
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 
 

1.1.27 A situação pandêmica não é causa ensejadora à dispensa de realização de procedimento 
seletivo para objeto a ser contratado. Em análise conjunta de três termos de contrato celebrados 
por dispensa de licitação, esta Corte de Contas apurou irregularidades relacionadas às contratações. A 
unidade instrutiva do Tribunal analisou a documentação e respostas encartadas nos autos e concluiu 
que não foram satisfatórias, principalmente no que tange aos critérios de escolha dos fornecedores; à 
opção pela contratação com três fornecedores distintos e ao critério para distribuição das quantidades 
entre eles; e à contratação de uma empresa que não assumiu a responsabilidade do fornecimento de 
material, deixando ao encargo da contratante. O Corpo Técnico considerou crítica a celebração de 
contratos sem que houvesse nos processos uma justificativa ou qualquer tipo de documentação que 
suportasse a escolha das empresas selecionadas. A Douta Procuradoria Especial endossou na íntegra 
a instrução. Filiando-se ao entendimento da unidade técnica, o Relator, Conselheiro Luiz Antonio 
Guaraná ressaltou que “situação pandêmica não é causa ensejadora à dispensa de realização de 
procedimento seletivo minimamente simplificado, o que fere de morte os princípios protegidos pela 
Lei nº 8.666/93, especialmente estes: seleção da proposta mais vantajosa, julgamento objetivo, 
competitividade, impessoalidade e isonomia”. Por fim, o Relator concluiu que, por se tratar de uma 
análise conjunta de três contratos com objetos similares, sendo certo que em todos foram apurados 
os mesmos problemas, é necessário que a resposta à citação englobe todos os contratos em exame, 
divergindo do Corpo Técnico apenas nesse ponto. O Plenário, acompanhando o Relator, decidiu pela 
Citação dos responsáveis, para apresentarem suas razões quanto às condutas irregulares praticadas. 
Processo nº 40/100607/2020, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ nº 8, disponível em: 
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 
 

1.1.28 É legítima a prorrogação de prazo de concessão como forma de reequilíbrio econômico 
financeiro contratual. Ademais, os juros e correções monetárias não são considerados fatores 
geradores de desequilíbrio econômico-financeiro, porém, de forma excepcional, é admissível 
a sua compensação com a prorrogação de prazo do termo. Ao analisar Tomada de Contas 
Especial, resultante da conversão do processo de fiscalização, o Corpo Técnico do Tribunal 
apresentou entendimento de que não seria viável prosseguir com o desenvolvimento regular do 
processo. A unidade técnica fundamentou que os indícios de dano suscitados no voto pela conversão 
em Tomada de Contas Especial não foram concretizados e não foi possível sua quantificação até o 
momento. Assim, diante da necessidade realizar novas diligências para eventual responsabilização, a 
Especializada sugeriu a “desconversão” do processo, de modo a retorná-lo a sua natureza processual 
original sem a necessidade de realizar o julgamento das contas. A instrução técnica foi acompanhada 
integralmente pela Procuradoria Especial. O Relator, Conselheiro-Substituto Dicler Forestieri 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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Ferreira, em concordância com o corpo instrutivo, concluiu que “há que se reconhecer que, havendo 
o intuito de se proceder à responsabilização e de se emitir novas diligências, a sugestão da 
Especializada se mostra a mais coerente e racional, estando, inclusive, em consonância com os 
princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Diz-se isso porque a outra 
alternativa seria arquivá-lo e dar início a um novo processo”. Segundo o Relator, “os indícios de dano 
que ensejaram a conversão do processo de fiscalização original nesta tomada de contas especial foram 
descaracterizados, não mais existe seu pressuposto fundamental de constituição. Por conseguinte, 
entende-se que este Tribunal deve considerar válidos os atos praticados referentes à TCE, reconhecer 
a nova modificação da natureza do processo e dar seguimento, deliberando sobre os presentes autos 
como processo de fiscalização”. Diante disso, o Plenário, ao acompanhar o Relator, votou pela 
desconversão da Tomada de Contas Especial, mantendo válidos todos os seus atos, e retornando-a a 
sua natureza processual original. Processo nº 40/0378/2015, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ 
nº 8, disponível em: https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 
 

1.1.29 Os termos de fomento devem ser precedidos de chamamento público revestido de parâmetros 
objetivos, exceto em casos de dispensa legalmente previstos. Em sede de Termo de Fomento, 
o Corpo Técnico desta Corte de Contas concluiu, em apurada análise, que todos os itens de diligência 
anterior foram atendidos, não sendo detectadas irregularidades de cunho formal. A instrução técnica 
foi acompanhada integralmente pela Douta Procuradoria Especial. O Relator, Conselheiro Bruno 
Maia de Carvalho, em concordância com o corpo instrutivo, explicou que, via de regra, os termos de 
fomento devem ser precedidos de chamamento público revestido de parâmetros objetivos: “por 
envolverem a possibilidade de transferência de recursos públicos, no momento da escolha do parceiro 
privado, esses ajustes (que possuem natureza jurídica de convênio) devem ser precedidos de 
‘chamamento público’, cujo procedimento é revestido de parâmetros eminentemente objetivos (arts. 
23 a 32, da Lei n.º 13.019/2014)”. O caso em análise enquadra-se em hipótese de dispensa de 
chamamento público, por se tratar de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e instituição 
da sociedade civil de Educação Infantil, modalidade creche, enquadrada como comunitária, sem fins 
lucrativos. Assim, conforme elucida o Relator, “a opção da Jurisdicionada por dispensar a realização 
de ‘chamamento público’ encontra amparo, de forma genérica, no art. 30, VI, da Lei n.º 13.019/2014 
e, especificamente, no art. 13, VI, do Decreto Municipal n.º 42.696/2016”. O Relator acrescentou 
que, “mesmo amparada em hipótese de dispensa de realização do chamamento público, a 
Jurisdicionada elaborou edital de divulgação, prestigiando a observância dos princípios basilares da 
Administração pública, dispostos no caput do art. 37 da Carta Magna”. O Plenário, acompanhando o 
voto do Relator, concluiu pelo conhecimento para fins de arquivamento do feito, com fulcro do inciso 
I, do art. 219, do RITCMRJ. Processo nº 40/1161/2019, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ nº 8, 
disponível em: https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 
 

1.1.30 Contrato administrativo. Aditivo. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Contratação integrada. RDC. Regime de Execução Contratual. A opção pelo uso do Regime 
Diferenciado de Contratações deve constar de forma expressa no edital, não sendo possível que 
instrumento contratual celebrado no âmbito da Lei 8.666/1993 seja alterado, por meio de termo 
aditivo, para adoção de disposições previstas na Lei 12.462/2011, a exemplo do regime de contratação 
integrada, por caracterizar afronta ao art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e ao art. 65, inciso II, alínea b, 
da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao 
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instrumento convocatório. Acórdão nº 1984/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.31 Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Projeto executivo. Acréscimo. Justificativa. 
Deficiências do projeto executivo não constituem fato ou condição excepcional capaz de justificar a 
realização de aditivos contratuais que ultrapassem os limites instituídos pelo art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 
8.666/1993. Acórdão nº 1984/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.32 Contrato administrativo. Aditivo. Requisito. Projeto. Deficiência. Justificativa. Desconto. A 
utilização das deficiências de projeto como fato ou condição excepcional capaz de permitir a não 
manutenção do desconto apresentado na proposta original da contratada afronta o disposto no art. 
14, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013. Acórdão nº 1984/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCU nº 370, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.33 Convênio. Convenente. Obrigação. Documentação. Interrupção. Prazo. Prestação de Contas. 
Qualquer ato que leve ao conhecimento do responsável convenente a necessidade de alguma 
providência relativa à prestação de contas interrompe a contagem do prazo para guarda da 
documentação do convênio. Acórdão nº 11242/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.1.34 Contrato administrativo. Superfaturamento. Subcontratação. Dano ao erário. Quantificação. 
Preço de Mercado.  Na subcontratação total do objeto, em que a empresa contratada atua como 
mera intermediária entre a Administração e a empresa efetivamente executora (subcontratada), o 
superfaturamento deve ser quantificado em função dos preços de mercado e não, simplesmente, pela 
diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos à 
subcontratada. Acórdão nº 10397/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.35 Denúncia | Medida Cautelar | Licitação | Contratação de serviços técnicos de assessoria 
contábil | Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados | Deferimento da medida de 
urgência | Determinação da suspensão da execução do contrato importaria em risco de 
prejuízo ao interesse público | Reconhecimento excepcional do periculum in mora inverso | 
Estabelecimento de prazo ao gestor responsável para a apresentação de um plano para 
regularizar a situação. Versaram os autos sobre Representação apresentada por pessoa jurídica 
potencial licitante, em face de pretensas irregularidades eventualmente existentes em Edital de Tomada 
de Preços, conduzida por Prefeitura Municipal jurisdicionada, cujo objeto consistia na contratação de 
pessoa jurídica para a execução dos serviços de assessoria técnica-contábil junto à municipalidade. 
Observou o ilustre Relator que, quanto à alegação de restrição à competitividade do certame, 
consoante item constante do edital de Tomada de Preços, haveria a exigência de atestado de 
capacidade técnica fornecido exclusivamente por pessoas jurídicas de Direito Público do Poder 
Executivo, sendo que, compulsando os autos do processo administrativo, relativo à Tomada de Preços 
em questão, verificou-se que, na minuta do edital, não haveria tal restrição, exigindo-se apenas a 
comprovação da capacidade técnico-operacional, mediante atestado fornecido por pessoas jurídicas 
de direito Público, sem a exigência da titularidade do Poder Executivo. Ressaltou-se que o mesmo 
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texto constava do Edital assinado pela Comissão de Licitação. Concluiu, assim, que o Edital 
disponibilizado aos interessados, bem como o que fora enviado a esta Corte (Anexo 38 do SIAI), teria 
redação distinta, constando a exigência de que o atestado deveria ser fornecido por pessoas jurídicas 
de direito Público do Poder Executivo. Verificou-se também nos autos que, mesmo após a retificação 
do instrumento editalício, ocorrida depois de apreciado o recurso administrativo interposto por uma 
das licitantes, a redação com a referida prescrição teria permanecido sem alteração. Desta feita, 
entendeu o Relator que tal situação, por si só, já seria suficiente para gerar a nulidade do certame, a 
luz do disposto no art. 38, da Lei 8.666/93, visto que qualquer alteração na minuta de edital deveria 
ter sua legalidade previamente analisada pela assessoria jurídica da Administração Pública. Para o 
eminente Relator, tal exigência também caracterizaria restrição da participação de 
profissionais/empresas que tenham prestado serviços equivalentes a outros órgãos do Poder Público, 
havendo, assim, comprometimento da ampla competitividade no caso em apreço. Destacou-se, 
igualmente, que a contratação, sem concurso público, de profissionais para o desempenho de 
atividades habituais e rotineiras da Administração Pública, em detrimento dos serviços de servidores 
efetivos, encontraria óbice na Súmula 28–TCE. Além disso, consignou-se que a documentação 
acostada ao caderno processual não teria especificado qualquer singularidade na atividade prestada 
pela empresa contratada, assim como, nos autos, também não estaria configurada a situação de 
necessidade temporária da prestação do serviço, e por isso, não se configuraria também hipótese apta 
a excepcionar a obrigatoriedade de realização prévia de concurso público para a investidura no serviço 
público. Desse modo, entendeu o Relator, Conselheiro-Substituto Antonio Ed Souza Santana, que o 
fumus boni iuris se encontraria demonstrado, ante o flagrante desrespeito ao art. 3º, §1º, da Lei 
8.666/1993, bem assim ao art. 37, XXI, da CF, os quais preconizam que ao agente público é vedado 
restringir o caráter competitivo da licitação, assim como ao art. 37, II, da CF e à Súmula n.º 28-TCE, 
que consideram irregular a contratação sem concurso público de profissionais para o desempenho de 
atividades habituais e rotineiras da Administração Pública, tais como de assessorias contábil e jurídica. 
Já, para o Relator, o periculum in mora restaria configurado em razão de o resultado da Tomada de 
Preços em questão ter sido homologado, inclusive, com contrato já firmado entre o Município e a 
empresa vencedora. Aduziu, por sua vez, que, especificamente sobre o pleito cautelar proposto pelo 
MPC e pelo Corpo Técnico, no sentido de ser determinada a suspensão imediata do contrato, teria 
sopesado que, ainda que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, haveria risco de se 
inviabilizar o bom andamento da administração pública, o que poderia vir a gerar mais danos ao 
interesse público do que aqueles que se buscaria evitar com a concessão da medida cautelar, 
especialmente considerando que, conforme relatado, o Município disporia de apenas um Contador no 
seu quadro de servidores. Acentuou-se que haveria precedentes nos quais se teria lançado mão da tese 
do perigo da demora inverso como fundamento para a revogação, concessão ou mesmo para a 
adequação de medidas cautelares já deferidas. Nessa perspectiva, compreendeu o Relator que a 
suspensão da execução do contrato já firmado, bem assim a declaração de sua nulidade, poderia 
ocasionar prejuízo quanto à prestação de serviços contábeis ao Município, em detrimento da 
continuidade do bom andamento da Administração Pública. Por fim, deferiu-se a medida cautelar para 
que, o Município, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da intimação: i) Apresentasse um plano 
de restruturação do ente, a fim de que o setor de contabilidade do Município absorvesse as atividades 
objeto da contratação, a partir de alocação de servidores efetivos e/ou comissionados, de modo que 
até a data de vencimento do prazo inicial de 1 (hum) ano do contrato, o Município passasse a 
desenvolver as atividades objeto do contrato mediante seu quadro permanente de servidores; ii) 
Indicasse quais seriam as atividades desenvolvidas pelos 08 (oito) servidores lotados na Secretaria 
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Municipal de Tributação e na Secretaria Municipal de Planejamento/Finanças, conforme apontado 
pelo Ministério Público de Contas e iii) Apresentasse a legislação pertinente ao quadro permanente de 
servidores do município jurisdicionado, indicando, inclusive, a quantidade de cargos preenchidos e 
vagos, com a descrição das suas atribuições e, ainda, no mesmo prazo de 30 dias a contar da intimação, 
demonstrasse que disponibilizara, em tempo real, as informações detalhadas relativas à execução do 
Contrato firmado com a empresa vencedora do certame no Portal da Transparência constante do sítio 
eletrônico do município, a fim de cumprir o disposto no art. 48-A, da LRF, uma vez que, em consulta 
ao referido sítio eletrônico, teria verificado a Relatoria que não constariam tais informações. Processo 
nº 747/2021-TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 
 

1.1.36 Consulta. Agência reguladora de serviços públicos delegados do Estado do Ceará – ARCE. 
Desestatização. Licitação. Concessão e Permissão de serviço público. Transporte 
intermunicipal de passageiros. Instrução normativa TCE/CE nº 02/2018. Aplicabilidade. 
Consulta acerca da aplicação das regras estabelecidas pela Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2018 
aos processos licitatórios promovidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Estado do Ceará - ARCE que objetivem a delegação da prestação dos serviços de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros no Ceará, mediante permissão ou concessão de serviços 
públicos. A Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2018, dispõe sobre o envio de documentos e o 
controle concomitante da fase interna dos processos de desestatização. No art. 1º da INTCE/CE 
n°02/2018, ficou expressamente estabelecido que compete ao TCE/CE "acompanhar, fiscalizar e 
avaliar os processos de desestatização realizados pela Administração Pública Estadual e Municipal, 
compreendendo as privatizações de empresas, inclusive instituições financeiras, as concessões e 
permissões de serviços público. a contratação das Parcerias Público-Privadas (PPP), nos termos do 
art. 175 da Constituição Federal e das normas pertinentes". Já no art. 3º da Instrução Normativa TCE-
CE nº 02/2018 estabelece que o Poder Concedente, outorga a prestação do serviço público, deve 
disponibilizar ao TCE/CE os documentos relativos ao processo de desestatização para a realização 
do acompanhamento por parte deste Tribunal de Contas. A ARCE/CE, autarquia integrante da 
Administração Indireta estadual, enquadra-se no conceito de órgão gestor definido pela Instrução 
Normativa TCE/CE nº 02/2018, submetendo-se, por conseguinte, às regras estabelecidas na 
Instrução Normativa TCE/CE nº02/2018.O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por 
unanimidade dos votos, respondeu que as regras estabelecidas pela Instrução Normativa TCE/CE nº 
02/2018 aplicam-se aos processos licitatórios promovidos pela ARCE que objetivem a delegação da 
prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Ceará, mediante 
permissão ou concessão de serviços público. Processo nº 07368/2020-7, Boletim de Jurisprudência 
do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.37 Prestação de Contas de Gestão. Contrato. Aquisição de bens e serviços. Aditivo. Publicação 
intempestiva. Alteração contratual superior ao limite legal. Pretensão de tributo e 
contribuição social não especificados na nota fiscal. Regular com ressalva e multa. Prestação 
de Contas de Gestão da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. A publicação 
intempestiva de vários aditivos, em desacordo ao princípio da publicidade, é essencial para que se 
tenha conhecimento dos atos praticados pela administração pública. Os aditivos contratuais 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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extrapolaram o art. 65 da Lei nº 8.666/93 e a Resolução 2419/2010-TCE/CE, a qual ordena que os 
limites sejam verificados, separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas supressões de itens ao 
contrato. As notas fiscais de aquisição de bens e serviços não descriminaram os tributos e 
contribuições devidas tais como: ISS, IRRF, COFINS, PIS E CSLL. O Tribunal, mediante voto de 
desempate do Presidente, julgou a presente Prestação de Contas regular com ressalva e multa, com 
expedição de determinação à atual gestão da SRH, bem como de instauração de Tomada de Contas 
Especial no intuito de averiguar as causas do atraso no pagamento das medições, bem como o valor 
dos juros, multas e correção monetária incorridos na operação. Processo nº 04863/13-4, Boletim de 
Jurisprudência do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.38 Representação. Admissibilidade. Irregularidade no edital. Pregão eletrônico. Registro de 
preço. Contratação de itens de natureza distinta em um mesmo lote. Restrição à 
competitividade. Suspensão do edital. Desmembramento dos itens de natureza distinta. 
Publicação no edital. Representação, em face de supostas irregularidades apontadas no Pregão 
Eletrônico realizado pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE, cujo objeto era 
o Registro de Preços para serviços de impressão, cópia, digitalização, caracterizados como " 
outsourcing de impressão". O edital apresentou restrições à competitividade quando agrupou itens 
em lotes sem características similares evidenciando descumprimento ou inobservância de dispositivos 
legais atinentes à Lei nº 8.666/1993 em relação a possível restrição à competitividade e pelos riscos à 
economicidade da contratação em lote único. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, por unanimidade dos votos, conheceu a Representação quanto à sua admissibilidade, julgando 
procedente, tendo em vista a confirmação de parte das irregularidades apontadas no Pregão 
Eletrônico. Processo nº 10545/20-7, Boletim de Jurisprudência do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.39 Representação. Medida Cautelar. Irregularidade no edital. Contratação de serviços 
advocatícios. Inobservância ao princípio da economicidade. Habilitação. Restrição à 
participação de pessoa física. Exigência de comprovação de quitação de Conselho de Classe. 
Anulação do Edital. Representação, com pedido cautelar, acerca de possíveis irregularidades no 
Edital da Concorrência Pública, realizada pela Secretaria de Finanças do município de Aracoiaba-CE, 
para contratação de serviços técnicos especializados de advocacia e assessoramento. O município 
possui órgão de assessoramento jurídico próprio, qual seja, a ProcuradoriaGeral do Município, que 
tem como função o assessoramento jurídico do Poder Executivo, o que torna irregular a contratação 
de serviços de advocacia, por burla ao concurso público (terceirização da atividade-fim) e usurpação 
de atribuições da Procuradoria Municipal. A regra para o ingresso no serviço público é o concurso 
público, qualquer ofensa a esse ditame deve ser coibida por violar princípio constitucional, como a 
contratação de escritório de advocacia para exercer atividades jurídicas permanentes. A ausência de 
previsão de participação de pessoas físicas, sem justificativa técnica que respaldasse a exclusão da 
participação de pessoa física, ou de Sociedade Individual de Advocacia, vai de encontro à ampla 
competitividade do certame contrariando às disposições do art.3º da Lei nº 8.666/93. A exigência de 
comprovação de quitação perante o conselho de classe como condição de habilitação no certame, é 
desprovida de amparo legal. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por 
unanimidade dos votos, julgou procedente a presente Representação, determinando ao atual gestor 
que proceda com a anulação da Concorrência Pública nº 001/2019, bem como que encaminhe os 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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serviços objeto da Concorrência Pública no 001/2019 à Procuradoria-Geral do Município; que se 
abstenha de contratar serviços advocatícios que possam ser prestados pela Procuradoria do Município; 
que observe o princípio da economicidade, abstendo-se de pagar valores exorbitantes e 
desproporcionais aos serviços prestados ao município; e de incluir a comprovação de quitação de 
anuidade junto aos Conselhos de Classe como condição de habilitação no certame e não restrinja a 
participação de pessoas físicas ou de consórcios. Processo nº 06656/19-7, Boletim de Jurisprudência 
do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.1.40 Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão. Concorrência Pública. 
Irregularidade do Edital. Orçamento básico sem assinatura de profissional habilitado. 
Exigência indevida quanto à visita técnica. Clausula restritiva de competitividade. 
Improvimento. Contas irregulares com multa. Recurso de Reconsideração interposto pela 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do município de Massapê-CE, contra o Acórdão 
proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Exigir a assinatura e a 
indicação explícita do titular do profissional habilitado, no Orçamento Básico, em serviços de 
Engenharia, é uma obrigação da administração pública, determinada pelo art. 14, da Lei Federal 
n°5.194/1966. Exigências indevidas quanto à visita técnica referente a sua realização em um único dia 
e horário apenas por um responsável técnico da empresa, constituem em cláusulas restritivas de 
competitividade, segundo entendimento expresso nas súmulas de jurisprudência nº 3 e nº 4 deste 
Tribunal de Contas. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de 
votos, decidiu pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração, face a sua tempestividade, 
legitimidade e adequação, e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão que 
julgou as contas irregulares, com aplicação de multa. Processo nº 06422/20-4, Boletim de 
Jurisprudência do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 
 

1.1.41 Licitação. Edital de Licitação. Alteração. Republicação. Prazo. Proposta. A alteração de 
cláusula editalícia capaz de afetar a formulação das propostas das licitantes sem a republicação do 
edital e a reabertura dos prazos para apresentação de novas propostas ofende os princípios da 
publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. Acórdão nº 2032/21, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 371, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

1.1.42 Convênio. Licitação. Entidade de direito privado. Legislação. Cotação. Obrigatoriedade. A 
partir da edição do Decreto 6.170/2007, afastou-se a obrigatoriedade, por parte das entidades privadas 
que gerem recursos públicos mediante convênio, contrato de repasse ou termo de execução 
descentralizada, da observância dos procedimentos licitatórios exigíveis para a Administração Pública 
direta e indireta. Nas contratações com recursos da União, exige-se-lhes a observância dos princípios 
da impessoalidade, da moralidade e da economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de 
cotação prévia de preços no mercado antes da celebração de contrato (art. 11 do Decreto 6.170/2007). 
Acórdão nº 11461/2021, , Boletim de Jurisprudência do TCU nº 371, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 
 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/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/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.43 Licitação. Documentos de habilitação. Reconhecimento de firma em cartório. A exigência de 
reconhecimento de firma em cartório nas declarações a serem apresentadas para habilitação das 
empresas interessadas em certame licitatório restringe a competitividade. 2. Os documentos 
habilitatórios podem ser apresentados em original ou por processo de cópia autenticada 
administrativamente e o reconhecimento de firma se justifica somente quando houver dúvida fundada 
quanto à autenticidade ou previsão legal. Acórdão nº 402/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEMT 
nº 74, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 
 

1.1.44 Representação. Pregão Eletrônico. Perda do Objeto. Arquivamento. Recomendações. 
Função Corretiva. Atribuição Constitucional. O arquivamento da representação em consequência 
da perda de seu objeto não impede que que o Tribunal de Contas, no exercício de sua função corretiva, 
emita recomendações com o fim de assegurar a observância da Lei nos procedimentos licitatórios 
futuros, na medida em que as constituições estadual e federal o autorizam a assinar prazo para que o 
órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, quando verificada 
ilegalidade (artigos 71, IX, da CRFB/88 e art. 116, IX, da CE/89). Acórdão nº 61.714/2021, 
Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 10, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

1.1.45 Representação. Pregão Eletrônico. Documentos em Língua Estrangeira. Vinculação ao 
Instrumento Convocatório. Transparência. Proposta mais vantajosa. Inocorrência de danos 
ao erário. Vedação à inclusão de documentos novos. Interesse público. Improcedência. 1. A 
licitação será processada e julgada em estrita conformidade com o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, o qual impõe à Administração e ao licitante a observância das normas 
estabelecidas no edital de forma objetiva (art. 3º da Lei nº 8.666/1993); 2. A manutenção de escritos 
estrangeiros, sem a devida tradução juramentada, prejudica uma série de princípios essenciais às 
contratações públicas, inclusive o da transparência, por dificultar o acesso às informações; 3. A mera 
alegação de que a empresa apresentou a proposta com o menor valor para os itens licitados não é 
suficiente para qualifica-la como a melhor proposta e/ou anular o certame, uma vez que a 
Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das regras do edital e sem julgamentos 
subjetivos; 4. A comissão de licitação ou autoridade superior pode promover diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta (art. 43, §3º da Lei nº 
8.666/1993); 5. A tomada de decisão pela Corte de Contas deve observar os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que o interesse público seja preservado e sejam evitados 
maiores prejuízos ao Estado. Acórdão nº 61.726/2021, Informativo de Jurisprudência TCEPA nº 10, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 
 

1.1.46 Contrato Administrativo. Anulação. Ato ilegal. Convalidação. Interesse Público. A 
Administração pode, por razões de interesse público, não declarar a nulidade de ato ilegal verificado 
na formalização do contrato ou no certame licitatório que o precedeu, quando tal medida possa vir a 
causar prejuízo maior do que a manutenção do ato viciado. Acórdão nº 2075/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.1.47 Responsabilidade. Declaração de Inidoneidade. Sobreposição de penas. Cálculo. Limite. As 
sanções de declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) aplicadas à mesma licitante devem 
ser cumpridas sucessivamente e estão limitadas, em seu conjunto, ao total de cinco anos, aplicando-
se por analogia o art. 75, §§ 1º e 2º, do Código Penal, sendo que, sobrevindo nova condenação durante 
a execução da pena, por fato anterior ao início do cumprimento da punição antecedente, a nova 
condenação deve ser lançada no montante total já unificado. Acórdão nº 2092, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.1.48 Reponsabilidade. Execução Financeira. Nexo de Causalidade. Marco Temporal. Cachê. 
Artista. Comprovação. Evento. Em convênio para a realização de evento, celebrado antes da 
alteração da Portaria-Mtur 153/2009 pela Portaria-MTur 73/2010, de 30/9/2010, envolvendo a 
contratação de profissional do setor artístico, não se exige a apresentação de notas fiscais ou recibos 
emitidos diretamente pelo artista ou por seu representante exclusivo para fim de comprovação do 
nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas efetuadas, haja vista que não era 
exigência prevista nos ajustes ou normativos da época, podendo essa comprovação ser efetuada, se 
for o caso, mediante a demonstração do pagamento à empresa intermediária contratada pelo 
convenente. Acórdão nº 12192/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 
 

1.1.49 A opção pelo Regime Diferenciado de Contratações deve constar de forma expressa no edital, 
não sendo possível que o instrumento contratual celebrado no âmbito da Lei nº 8.666/1993 
seja alterado, por meio de termo aditivo, para adoção de disposições previstas na Lei 
12.462/2011, a exemplo do regime de contratação integrada, por caracterizar afronta ao art. 
1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e ao art. 65, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993, bem como 
aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento 
convocatório. Auditoria realizada no extinto Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do 

Desenvolvimento Regional, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Eixo Norte do Projeto 

de Integração do Rio São Francisco, identificou, entre outros achados, a “alteração indevida do regime de 

execução do Contrato 14/2013”. Conforme constatou a equipe de fiscalização, o referido contrato decorreu 

da Concorrência 4/2012, baseada na Lei 8.666/1993, adotando-se, como regime de execução contratual, a 

empreitada por preços unitários. Todavia, por meio do sétimo termo aditivo, o então Ministério da 

Integração alterou o projeto executivo contratado, substituindo parte do Túnel Milagres-Jati por canal 

escavado a céu aberto e modificou, somente para esse trecho, o regime de execução de empreitada por 

preço unitário para contratação integrada, restando assim um regime de contratação híbrido para o Contrato 

14/2013. No caso, houve a “redução do comprimento total do túnel de 1.512 para 952 metros, mantendo-

se o traçado geométrico inicial, e a substituição da parte final por um trecho de 728 metros em canal 

escavado a céu aberto, com eixo em curva horizontal a partir do novo desemboque, totalizando 1.680 

metros de túnel e canal”. O argumento que embasou tal aditivo foi de que o referido trecho apresentaria 

elevados riscos geológicos e que a substituição poderia trazer mais segurança e gerar economia ao erário, 

além de permitir redução de prazo na execução. Conforme assinalou a unidade técnica, ao adotar o regime 

de contratação integrada, o órgão contratante infringiu o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, uma vez que “essa possibilidade não foi disponibilizada aos demais licitantes. Mais que 

isso, a Lei 12.462/2011 não foi utilizada para o Edital 4/2012”, haja vista que a licitação e a contratação 

foram balizadas pela Lei 8.666/1993. Apesar de concordar, em tese, com o enquadramento do objeto no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://antigo.turismo.gov.br/cdoc/portarias/2009/Portaria_N%C2%BA_153.pdf
http://antigo.turismo.gov.br/portaria-n-73-de-30-de-setembro-de-2010
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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regime da contratação integrada, em virtude da possibilidade de sua execução com diferentes metodologias 

(art. 9º, inciso II, da Lei 12.462/2011), a unidade técnica ponderou que “todas as imprecisões passam a 

subsistir e não há nenhum ganho para a Administração decorrente da possibilidade de execução com 

diferentes metodologias”. Tal fato, a seu ver, iria “de encontro aos objetivos do RDC insculpidos no art. 

1º, § 1º, da Lei 12.462/2011, tais como a ampliação da competitividade entre os licitantes e a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração pública”. Destarte, considerou indevido o sétimo termo 

aditivo celebrado ao Contrato 14/2013. Em seu voto, anuindo às conclusões da unidade técnica, o relator 

destacou que, independentemente do aspecto técnico, sob o ponto de vista jurídico “é inviável a adoção do 

regime de contratação integrada no presente caso, pois o contrato em exame é regido pela Lei 8.666/1993, 

conquanto a contratação integrada somente pode ser aplicável a contratos regidos pela Lei 12.462/2011”. 

Ressaltou ainda que os únicos regimes de execução previstos na legislação que rege o Contrato 14/2013 

são os contidos no art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.666/1993, quais sejam: preço global, preço unitário, tarefa 

e empreitada integral. Portanto, segundo ele, ao incluir, por meio de aditivo, o regime de contratação 

integrada em parte do objeto, permanecendo outra parte sob o regime de preços unitários, “tem-se, para 

um mesmo contrato, parte dele sendo regido pela Lei 12.462/2011, outra parte regida pela Lei 8.666/1993, 

o que não é admissível”. Nesse sentido, invocou o art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011, segundo o qual a opção 

pelo RDC “deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no afastamento das 

normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta 

Lei”. Portanto, arrematou o relator, “em um certame licitatório ou se adota esta lei ou se adota a outra 

(Lei 8.666/1993), não podendo um mesmo instrumento ser regido por ambas as leis”. Considerando, no 

entanto, que o Contrato 14/2013 já se encontrava rescindido, o Plenário decidiu, nos termos da proposta do 

relator, tão somente dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional que “a opção pelo uso do 

Regime Diferenciado de Contratações deve constar de forma expressa no edital, não sendo possível, em 

um instrumento contratual celebrado no âmbito da Lei 8.666/1993, sua alteração, por meio de termo 

aditivo, para adoção de disposições previstas na Lei 12.462/2011, a exemplo do regime de contratação 

integrada, por caracterizar afronta ao art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e art. 65, inciso II, alínea “b”, da 

Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao 

instrumento convocatório”. Acórdão 1984/2021 Plenário, Informativo de Licitações e Contratos do TCU 

nº 421, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-
de-licitacoes-e-contratos.htm 
 

1.1.50 Inexigibilidade de Licitação. Ilegalidade. Hipossuficiência. Qualificação Técnica. 
Responsabilidade. Não se acolhe a autoalegação de “hipossuficiência técnica” como justificativa 
para a prática de ato eivado de ilegalidade, considerando que o Responsável, ao assumir sua função, 
estava ciente de todas as responsabilidades inerentes ao cargo. Eventual dúvida quanto à sua 
capacitação deveria ensejar a negativa de assunção do cargo por parte dele, o que não ocorreu. Isto 
posto, tal argumento da defesa não deve ser acolhido. Acórdão nº 25090/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.1.51 Contratação. Parecer Jurídico. Parecer Técnico. Vinculação. Responsabilidade. O respaldo em 
parecer jurídico e técnico não exime o gestor de suas responsabilidades. Com efeito, em regra, 
pareceres jurídicos e técnicos não vinculam os gestores, os quais têm obrigação de analisar a correção 
do conteúdo desses documentos. Acórdão nº 24456/2021, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
Agosto/2021, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-
jurisprudencia 

 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1984%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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1.1.52 Recurso. Licitação. Orçamento. Contratação. Composição de Custo Unitário. A regra prevista 
no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de que as licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços só poderão ser realizadas quando existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários, não é absoluta, admitindo situações em 
que o mercado acolhe soluções que, eventualmente, não exigem, ou que tornam dispensável, a 
decomposição dos custos de execução, sem que isso cause prejuízo à contratação e ao 
acompanhamento correto das obrigações contratuais. Acórdão nº 2443/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.1.53 Licitação. Contrato Administrativo. Vistoria. Declaração. A previsão nos editais de licitação de 
visita técnica é cláusula restritiva da competitividade, podendo ser substituída por uma declaração 
formal de que a empresa licitante tem plena ciência das condições e peculiaridades inerentes ao serviço. 
Acórdão nº 29430/2021, Boletim de Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

1.1.54 Representação. Sanção. Administração Pública. Legislação. Abrangência. A sanção do art. 7º 
da Lei Federal nº 10.520/02 não tem efeitos limitados de impedir a licitação ou contratação com o 
órgão ou ente federativo que a aplicou, mas se estende a toda a Administração Pública, em 
consonância com a finalidade da norma, no sentido de preservar o interesse público, afastando o 
particular cuja conduta culposa ou dolosa, em desfavor da Administração Pública, tenha ensejado a 
aplicação de penalidade no transcorrer de procedimento licitatório ou durante a execução contratual. 
Acórdão nº 24445/2021, Boletim de Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, disponível em: 
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 
 

 

1.2. Pessoal.  

 

1.2.1 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Mandado de segurança. Associação Civil. 
Abrangência. Legitimidade. Procuração. Os efeitos de decisão judicial em mandado de segurança 
impetrado por associação civil sobre atos sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) 
se encontravam filiados à entidade na data de protocolo do mandado de segurança; e ii) tenham 
apresentado autorização expressa para que a entidade os representasse na demanda judicial. Acórdão 
nº 11014/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.2 Magistratura e critério de promoção – ADI 6779/DF. Compete ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) a iniciativa para propor projeto de lei que disponha sobre critério de desempate para promoção 
na carreira da magistratura. De acordo com o art. 93, caput, da Constituição Federal (CF) (1), a União 
tem competência exclusiva para legislar sobre a organização da magistratura nacional, mediante lei 

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://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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complementar de iniciativa reservada ao STF. Dessa forma, a jurisprudência tem reconhecido a 
inconstitucionalidade formal de leis que destoam da Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(LOMAN), Lei Complementar (LC) 35/1979, que foi recepcionada pela CF e admitida como 
regramento aplicável ao estatuto da magistratura enquanto não sobrevier a lei complementar em 
questão (2). É inconstitucional norma que adote tempo de serviço em qualquer cargo público como 
critério de desempate para promoção na magistratura (3). Relativamente aos parâmetros de 
provimento na carreira da magistratura, não são cabíveis, como medida de desempate entre os 
concorrentes à promoção por antiguidade, condições estranhas à função jurisdicional. Com base nesse 
entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação direta 
para declarar a inconstitucionalidade formal e material do art. 58, VI, da Lei 11.697/2008 (4). ADI 
6779/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1027, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
027.pdf 

 

1.2.3 Pessoal. Comissão de Licitação. Pregoeiro. Equipe de Apoio. Gratificação. Quantitativo 
Limite. A lei que crie e regulamente a comissão de licitação e equipe de apoio ao pregoeiro, 
estabelecendo funções gratificadas para seu exercício, deve prever número máximo de servidores 
passíveis de serem designados para sua composição, não podendo tal quantitativo ser estabelecido de 
forma discricionária pela autoridade máxima do ente ou órgão. Trata-se de denúncia apresentada por 
cidadão em face do prefeito municipal e do secretário municipal de administração de Marataízes, com 
pedido de medida cautelar, onde relata suposta irregularidade no pagamento de gratificação mensal 
para membros das comissões de licitações e pregoeiros do poder executivo. O denunciante informou 
que Lei Municipal nº 1.482/2012, que criou as gratificações para exercício das referidas funções, não 
estabeleceu a quantidade definida de servidores para comporem os quadros, beneficiando 
indevidamente inúmeros servidores. Analisando os autos, a área técnica desta Corte, por meio do 
Núcleo de Controle Externo de Fiscalização de Pessoal e Previdência – NPPREV, elaborou 
manifestação cautelar em que constatou, inicialmente, que a municipalidade nomeou 29 (vinte e nove) 
servidores para a Comissão Permanente de Licitação e equipes de Pregão (da Prefeitura e do Fundo 
Municipal de Saúde), totalizando somente no presente ano de 2021 (janeiro a junho) o montante de 
R$273.257,32 em gratificações. Diante disso, a área técnica anotou que “é princípio basilar da 
Administração Pública que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, não admitindo o ordenamento 
jurídico pátrio, com o quantitativo estabelecido discricionariamente pelo chefe do executivo, a 
aplicação de lei que prevê vantagem de 100% do salário base do servidor para integrantes das 
comissões permanentes de licitação, pregoeiro e equipe de apoio sem fixação do quantitativo máximo 
de servidores passíveis de serem designados para comporem a Comissão de Licitação (presidente e 
respectivos membros), e equipe de apoio do pregoeiro”. Acrescentou, para efeito de comparação, a 
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, prevê para o Estado do Espírito Santo que o 
número de integrantes das comissões de licitação e do pregão não poderá ser superior a 04 (quatro) 
efetivos. Ante o exposto, concluiu no seguinte sentido: “opina-se pela concessão de medida Cautelar 
para que seja determinado à Prefeitura Municipal de Marataízes a redução dos servidores beneficiados 
com a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.482/2012 ao quantitativo mínimo de integrantes 
previstos pela Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Federal 8.666/93, ou seja, 3 membros para a 
comissão de licitação e 4 membros para a equipe de pregão, até porque é a única interpretação valida 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
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da lei municipal em referência, uma vez que não fixou o quantitativo e o seu art. 1º remete atendimento 
ao estabelecido na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal 8.666/93”. O relator votou conforme a 
sugestão da manifestação técnica, sendo acompanhado, à unanimidade, pela Primeira Câmara. Decisão 
TC nº 2839/2021-Primeira Câmara, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 115, disponível em: 
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-
TCEES-n.-115.pdf 

 

1.2.4 Nepostismo: Contornos e definições em análise de medida cautelar pelo afastamento do 
servidor.  Em análise a pedido de Medida Cautelar, o Plenário do TCMGO reafirmou posicionamento 
consolidado acerca dos limites e características no nepotismo no serviço público. Em Representação 
formulada por vereadores de São Domingos, foi relatada suposta prática de nepotismo decorrente da 
nomeação de Assessor Especial Nível I no âmbito da Secretaria de Assistência Social. Conforme 
demonstrado, o nomeado seria filho de servidora responsável pelo Fundo Municipal de Assistência 
Social da Criança e do Adolescente e ocupante de cargo de Assessora Especial Nível III, na mesma 
pasta. Os representantes alegaram que o Prefeito “descumpriu os mandamentos do art. 37 da 
Constituição, do art. 92 da Constituição do Estado de Goiás, além do art. 91 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos, além da Súmula Vinculante n° 13”. O Relator, após consulta realizada 
no site do município, confirmou as informações prestadas pelos denunciantes, e declarou presentes 
os requisitos necessários para admitir a Representação, dispostos no art. 203 do RITCMGO. Assinalou 
que a Súmula Vinculante nº 13 do STF estabelece proibição de nomeação quando houver vínculo de 
parentesco entre a pessoa nomeada e servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento. Afirmou que, apenas pela literalidade do normativo, o fato de 
genitora ser investida em cargo de assessoramento, na mesma pessoa jurídica de seu suposto filho, 
incidiria em nepotismo. Ressaltou, contudo, que a SV nº 13 não abrange todas as possibilidades 
existentes de configuração de nepotismo na Administração Pública, tendo o TCMGO emitido o AC-
CON nº 031/17 estabelecendo critérios objetivos para a identificação das situações irregulares. 
Pontuou ser a irregularidade presente quando identificada relação de parentesco entre a pessoa 
nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem tiver subordinado. 
Observou que na proposta de voto que fundamentou a citada decisão foi destacada a possibilidade da 
existência de “nomeações de pessoas com relações de parentesco com agentes a quem, mesmo não 
subordinada de maneira direta, possa a ele responder eventualmente” (esta reconhecida pela 
jurisprudência dos Tribunais), bem como a necessária análise dos casos concretos para concluir acerca 
do nepotismo. Afirmou que, no caso em análise, a simples documentação apresentada não é o bastante 
para evidenciar de forma clara a situação de nepotismo, sendo necessária a confirmação no bojo da 
instrução processual. Sendo assim, ainda que possível o periculum in mora, pela renovação periódica 
de eventual irregularidade, opinou pela não concessão do pedido cautelar, diante da não evidência do 
fumus boni iuris. Salientou não ter encontrado justificativas plausíveis para determinar, cautelarmente, 
o afastamento do servidor comissionado e a suspensão de seus pagamentos, podendo a Unidade 
Técnica solicitá-los, a qualquer tempo, se entender necessário. Salientou que a Medida Cautelar é 
procedimento excepcional, devendo ser expedida tão somente diante de fundado receio de grave lesão 
ao erário ou a direito alheio que objetiva assegurar, bem como para garantir, a eficácia das decisões 
proferidas por esta Corte de Contas. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. Acórdão nº 
03665/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 35, disponível em: 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
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https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
35.pdf 

 

1.2.5 Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. 
Marco temporal. É legal a manutenção de adicional por tempo de serviço, incorporado em razão do 
exercício de cargos anteriores, por servidor que ingressou no serviço público federal até 8/3/1999 
(data limite para incorporação do benefício), não havendo exigência de que os vínculos com a 
Administração Pública sejam contíguos. Acórdão nº 10418/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 
370, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.6 Consulta. Requisitos de admissibilidade preenchidos. Conhecimento. Conversão de licença 
prêmio não usufruída em pecúnia. Possibilidade, desde que  previamente regulamentadas as 
condições. Verba de caráter indenizatório que não está sujeita ao teto constitucional e a 
incidência de imposto de renda. O Pleno apreciou Consulta formulada pela Câmara Municipal de 
Tenente Laurentino Cruz, acordando os Conselheiros, nos termos do voto proferido pelo Conselheiro 
Relator, e acatando integralmente os pareceres da Consultoria Jurídica e do Parquet Especial, por 
julgar pela concessão de resposta ao Consulente, no seguinte sentido: “1º QUESITO: Na hipótese de 
determinado Município dispor na legislação municipal sobre a concessão de Licença Prêmio aos 
servidores públicos efetivos do Poder Executivo e Legislativo, independentemente do período de 
descanso e do período de anos a serem trabalhados para terem direito ao benefício. A Licença Prêmio 
poderá ser convertida em pecúnia quando não for possível o afastamento do servidor em face da 
natureza essencial do serviço e/ou for impossível a substituição do servidor? RESPOSTA: Sim, é 
possível a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores por ato discricionário do gestor, 
observado sempre o interesse público e desde que os requisitos para a concessão estejam previamente 
estabelecidos em regulamentação específica com a fixação de critérios objetivos, sendo obrigatória a 
verificação da existência de disponibilidade financeira e orçamentária para o seu pagamento. 2º 
QUESITO: Se for possível a conversão, o pagamento a título de conversão em pecúnia de licença-
prêmio em razão do não gozo por necessidade da Administração serão considerados para fins de 
aplicação do teto remuneratório previsto no art. 29-A, §1º, da Constituição Federal? RESPOSTA: 
Possuindo esse pagamento caráter indenizatório, não deverá ser considerado para fins de aplicação do 
teto remuneratório previsto no art. 29-A, §1º da Constituição Federal. 3º QUESITO: Se for possível 
a conversão, o pagamento a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio em razão do não gozo 
por necessidade da Administração não está sujeito à incidência do Imposto de Renda, mesmo que o 
pagamento ocorra durante o vínculo funcional do beneficiário? RESPOSTA: Conforme entendimento 
fixado através da Súmula nº 136 do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento da conversão em 
pecúnia da licença-prêmio não está sujeito à incidência de imposto de renda. Processo nº 017431/2017 
- TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 42 de 116 

1.2.7 Prestação de Contas de Governo. Crédito adicional suplementar sem respaldo legal. 
Modulação temporal dos efeitos. Repasse do duodécimo em atraso. Aumento das despesas 
com pessoal referente ao segundo semestre superior às despesas do primeiro semestre. 
Descumprimento do parágrafo único do art. 21, da LRF. Parecer prévio pela aprovação as 
contas. Regular com  ressalva. Recomendação. Prestação de Contas de Governo do município de 
Quixeramobim-CE. A ocorrência de abertura de crédito sem amparo legal foi afastada com a aplicação 
da modulação temporal dos efeitos legais que previssem a retroatividade de leis que previssem a 
retroatividade de leis que autorizaram abertura de créditos adicionais. Apesar do repasse do 
duodécimo ter ultrapassando o prazo estabelecido no art.29-A,§2º, inciso II, da CF/88, não maculou 
as contas, especialmente, no caso concreto, levando-se em conta o diminuto atraso. Em razão da 
impossibilidade de responsabilizar o Chefe do Poder por não ter sido identificado nenhum ato do qual 
decorra o aumento remanescente vegetativo, tal ocorrência enseja a aprovação com ressalva das 
contas. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria de votos, emitiu 
Parecer Prévio favorável à aprovação com ressalvas das contas, com recomendações. Processo nº 
08825/20-3, Boletim de Jurisprudência do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.2.8 Pessoal. Controle interno. Servidores comissionados. Excesso de quantitativo. Servidores 
efetivos. Princípios e requisitos. O excesso de servidores ocupantes de cargos comissionados na 
Unidade de Controle Interno, oriundos de carreira estranha ao controle interno e em número superior 
aos próprios controladores internos aprovados em concurso público, contraria jurisprudência do 
Tribunal de Contas. 2. Configura desvio de finalidade e prejuízo aos princípios da eficiência e 
economicidade, o provimento de cargos em comissão de forma indiscriminada, em quantitativo 
excessivo e desproporcional em relação ao número de cargos de provimento efetivo. 3. A 
implementação definitiva da Unidade de Controle Interno deve ser realizada com observância à 
exigência de ingresso de servidores por meio de concurso público específico para a carreira, cujo 
fundamento é assegurar que esses agentes públicos possuam conhecimento e qualificação técnica 
adequada, bem como postura independente para o desempenho das funções inerentes ao cargo, 
conferindo-lhes imunidade às recorrentes mudanças de comando da Administração. Acórdão nº 
409/2011, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 74, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

1.2.9 Pessoal. Remuneração. Adicional de insalubridade. Natureza transitória. Não incorporação 
ao vencimento. Aplicação de alterações legais. O adicional de insalubridade tem natureza 
transitória e propter laborem, ou seja, somente é devido ao servidor enquanto este exercer 
determinadas atividades submetidas a condições específicas que ensejam o reconhecimento do 
ambiente insalubre, não se incorporando ao vencimento ou aos proventos. 2. As alterações 
promovidas por lei em relação ao adicional de insalubridade devem ser aplicadas de imediato, inclusive 
aquelas que importem em redução de seu valor, visto que o servidor não adquire direito a regime 
jurídico, nem à forma de cálculo de eventuais gratificações inseridas na remuneração, não sendo 
oponível a irredutibilidade de vencimentos do inciso XV, do art. 37, da Constituição Federal nestes 
casos. Acórdão nº 409/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 74, disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
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1.2.10 Consulta. Alteração de carga horária. Servidor público municipal efetivo. Caso concreto. 
Flexibilização trazida pelo Regimento Interno deste TCE. Interesse Público. O TCE/SC 
respondeu à Consulta sobre a possibilidade de alteração da carga horária de servidor público municipal 
efetivo e qual o instrumento normativo adequado, além de possível incidência nas vedações de atos 
de pessoal impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, com o seguinte entendimento: "No regime 
estatutário, o Município detém poder discricionário para, unilateralmente, mediante lei formal, 
modificar as condições do serviço e a remuneração dos ocupantes de cargos públicos, inclusive a carga 
horária de trabalho, observada a iniciativa privativa, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição 
Federal. (Inteligência dos Prejulgados 1138, 1265, 1449 e 2235 TCE)".  E ainda: "A aprovação de lei 
relativa à majoração da carga horária de servidor público municipal efetivo, no período de vigência da 
Lei Complementar nº 173/2020, com consequente aumento da respectiva remuneração e despesa de 
pessoal, incide na vedação do artigo 8º, inciso I, daquele diploma federal. Poderá ser realizado serviço 
extraordinário em situação excepcional e temporária, desde que o município tenha lei autorizativa, 
aprovada anteriormente à publicação da Lei Complementar nº 173/2020, justificado o interesse 
público e mediante prévia autorização do superior imediato, além da análise da situação orçamentária 
e financeira do ente. Nesse caso, recomenda-se, primeiramente, a utilização de mecanismo de 
compensação (sistema de banco de horas), devidamente regulamentado e, em segundo plano, a 
observância da legislação municipal que ampara o pagamento do serviço extraordinário".  Trata-se de 
Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de São Joaquim, no qual o Relator informou 
que já há entendimento consolidado pela possibilidade de alteração da carga horária de servidor, 
mediante edição de lei formal, com o correspondente acréscimo remuneratório dos servidores, e 
observada as atribuições dos cargos efetivos envolvidos. "Além disso, necessário ressaltar que o 
instituto representa aumento de despesa pública com pessoal, devendo o Município observar as 
condições, exigências e limitações impostas pelo art. 169 da Constituição Federal e disposições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (conclusão extraída dos Prejulgados 1138, 1265, 1449 e 2235)", 
complementou.  Contudo, ele ressaltou que "a aprovação de lei com majoração da carga horária 
refletirá necessariamente aumento na despesa de pessoal, decorrente do ajuste na respectiva 
remuneração, incidindo na vedação legal imposta pelo art. 8º da Lei Complementar nº 
173/2020".   Sobre a realização de serviço extraordinário, o Relator observou que "a realização dele 
somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e temporárias, mediante prévia autorização e 
justificativa por escrito do superior imediato, sendo necessária a existência de lei que autorize tal 
pagamento (item 2 - Prejulgado 2101 TCE)".  Deste modo, "horas excedentes poderão ser autorizadas 
e realizadas em situação excepcional e temporária, desde que o município tenha lei autorizativa, 
aprovada anteriormente à publicação da LC nº 173/2020, justificado o interesse público e prévia 
análise da situação orçamentária e financeira do ente. No entanto, recomenda-se, primeiramente, a 
utilização de mecanismo de compensação (sistema de banco de horas), devidamente regulamentado, 
consoante enunciação do Prejulgado 2052, especialmente enquanto perdurar o estado de calamidade 
e, em segundo plano, a observância da legislação municipal que ampara o pagamento do serviço 
extraordinário", concluiu. @CON-21/00314925, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 87, 
disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc 

 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1138
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1165
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1449
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2235
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2101
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100314925
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 44 de 116 

1.2.11 Consulta. Ementa. Lei complementar 173/2020. Reestruturação de estrutura de cargos e 
funções. Ausência de aumento de despesa. O TCE/SC respondeu à Consulta sobre a possibilidade 
de realizar um rearranjo na estrutura da Câmara Municipal: "A Lei Complementar n. 173/2020 veda, 
no inciso II do artigo 8º, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 
Continuam, portanto, permitidas as readequações legais no quadro de pessoal que não resultem efetivo 
acréscimo de gastos públicos, como a extinção de cargos em comissão e a criação de cargos efetivos 
e funções gratificadas, em substituição daqueles, especialmente quando tais medidas decorram do 
reconhecimento de que as atribuições dos cargos em comissão não sejam compatíveis com a natureza 
desses cargos. O provimento originário de cargo efetivo e funções criados posteriormente à vigência 
da Lei Complementar n. 173/2020 esbarra na vedação dos incisos IV e V daquele diploma federal". 
O Tribunal também remeteu ao consulente o Prejulgado 2270.  Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Balneário Piçarras sobre a possibilidade de realizar um rearranjo 
na estrutura da Câmara Municipal, para extinguir cargos comissionados em desvio de função e com 
atribuições genéricas e, através dessas medidas de compensação, criar cargos e funções gratificadas 
adequados à estrutura.  O Relator ressaltou que "a Lei Complementar (federal) n° 173/2020, que 
estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid – 19), 
definiu vedações em matéria de pessoal, a fim de evitar o aumento da despesa dessa natureza. O art. 
8° não veda a reestrutura do quadro de cargos e funções da administração pública, contanto que não 
incremente a despesa com pessoal. Entretanto, no prazo previsto na lei o provimento de cargos 
efetivos e funções criados após o início da sua vigência somente é admitido na hipótese de 
vacância". @CON-21/00232287, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 87, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc 

 

1.2.12 Consulta. Lei complementar nº 173/2020. Conhecimento. Magistério municipal. Concessão 
de vantagens pecuniárias. O TCE/SC respondeu à Consulta sobre a viabilidade de concessão de 
vantagens legais a servidores do Magistério Público Municipal, em vista das vedações de atos de 
pessoal impostas pela Lei Complementar n. 173/2020: "A Lei Complementar n. 173/2020, no período 
nela fixado, veda o cômputo como período aquisitivo exclusivamente para a concessão de anuênios, 
triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa 
com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo 
para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins". Sobre a Progressão por 
Cursos de Aperfeiçoamento: "A Progressão por Cursos de Aperfeiçoamento prevista em lei editada 
antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 173/2020, cujo fato gerador consiste no 
preenchimento de requisitos e condições estabelecidas em lei e não no mero decurso de tempo, não 
se insere na vedação do inciso IX do artigo 8º do mencionado diploma federal", entendeu o 
Tribunal.   E sobre a Progressão por Tempo de Serviço, o Tribunal decidiu que: "A Progressão por 
Tempo de Serviço insere-se no conceito de 'mecanismo equivalente' aludido no inciso IX do artigo 8º 
da Lei Complementar n. 173/2020, tratando-se de verba decorrente da aquisição de determinado 
tempo de serviço, razão pela qual a respectiva contagem de tempo encontra-se suspensa até o dia 
31/12/2021". Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Anchieta que questionou 
sobre a possibilidade de concessão de progressão por tempo de serviço e por cursos de 
aperfeiçoamento, instituídas em lei local, a servidores do magistério municipal, diante das restrições 
de atos de pessoal impostas na Lei Complementar n. 173/2020. O Relator ainda observou em seu 
voto os Prejulgados 2259, 2273 e 2274 que também abordam outras consultas acerca das implicações 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2270
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100232287
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2259
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2273
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2274
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da Lei Complementar nº 173/2020. @CON-21/00286964, Informativo de Jurisprudência do TCESC 
nº 87, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc 

 

1.2.13 Consulta. Município. Progressão por mérito profissional. Lei municipal. Regulamentação 
para implementação de benefício. Carência. Auto aplicabilidade. Ausência de 
regulamentação.  Pretensão de edição de ato regulamentador. Vedação. O TCE/SC respondeu 
à Consulta sobre a possibilidade da edição de Decreto para regulamentação de programa de avaliação 
de desempenho, relativo à concessão de progressão por mérito profissional: "Não é viável a edição de 
ato regulamentador (decreto) visando estabelecer os requisitos e critérios para implementação do 
direito de progressão por mérito profissional, previsto em lei municipal editada anteriormente à 
publicação da Lei Complementar nº 173/2020, mas pendente de regulamentação, isto é, carecendo de 
autoaplicabilidade, se os efeitos orçamentários e financeiros ocorrem no período de vigência das 
vedações do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020”.  E ainda: “É admissível a edição, durante a 
vigência das restrições da Lei Complementar nº 173/2020, do ato regulamentador relativo à concessão 
de progressão por mérito profissional prevista em lei municipal editada anteriormente à publicação da 
referida lei, desde que os seus efeitos orçamentários e financeiros ocorrem a partir do fim das restrições 
da Lei Complementar nº 173/2020 e sejam cumpridos os requisitos do art. 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A eventual edição de ato regulamentador relativo à concessão de progressão 
por mérito profissional prevista em lei municipal não encontra óbice na Lei nº 9.504/1997 (Lei 
Eleitoral)". Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Lages com os seguintes 
questionamentos: "Considerando a existência de Lei Complementar Municipal que concede aos 
servidores a progressão por mérito profissional a cada 3 (três) anos, desde que cumpridos os critérios 
previstos em programa de avaliação de desempenho a ser disciplinado em regulamento próprio; 
Considerando que passados alguns anos da promulgação da Lei Complementar ainda não houve a 
regulamentação do referido artigo; Considerando que o impacto financeiro decorrente da publicação 
do decreto somente se dará após a realização das 3 (três) avaliações anuais e desde que cumpridos os 
critérios estabelecidos no mesmo; Consulta-se acerca da legalidade e/ou possibilidade da expedição 
de decreto regulamentando a avaliação de desempenho necessária à concessão de progressão por 
mérito profissional, ainda no ano de 2020, tendo em vista: a) O teor do art. 21 da Lei Complementar 
nº 101/2000; b) A previsão contida no art. 73 da Lei nº 9.504/97". O Relator concluiu que "apesar de 
o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 permitir a efetivação de vantagem (que inclui progressões) 
instituídas antes do início da vigência da referida Lei, no caso do Município de Lages não ocorreu a 
implementação do benefício anteriormente ao começo da vedação da lei federal. O fato de a Lei 
Complementar municipal nº 293/2007 ter previsto a possibilidade da progressão por mérito, em 
verdade, trata-se de uma expectativa de direito. Uma espécie de norma programática. A efetividade da 
norma depende de ato regulamentador, sem o qual o benefício não se materializa". @CON-
20/00585846, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 87, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc 

 

1.2.14 Admissão de Pessoal. Contratação por prazo determinado. Professor especializado na 
educação indígena. Previsão constitucional. Prevalência dos direitos fundamentais 
indígenas. Termo de ajustamento de conduta. Deferimento do registro. 1. A educação escolar 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100286964
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2063&op=doc
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indígena deve ser específica, diferenciada e adequada às peculiaridades culturais das comunidades 
indígenas, conforme estabelecido na CRFB/1988, art. 210, §2º c/c a Lei nº 9.394/1996, art. 32, § 3º. 
Para isso, é necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às sociedades envolvidas 
no processo escolar, sempre que possível; 2. O grande número de requisitos necessários ao 
profissional da educação indígena, elencados na Portaria Interministerial nº 559/1991, embora visem 
salvaguardar a riqueza étnica e cultural dos descendentes dos primeiros habitantes do território 
brasileiro, também dificultam sobremaneira a contratação desses profissionais; 3. Contratação 
legitimada pelo Termo de Ajustamento de Conduta - TAC realizado entre o Ministério Público do 
Trabalho - MPT, o Ministério Público Federal - MPF e o Estado do Pará, nos autos da Ação Civil 
Pública 0018700-65.2005.5.08.0013, que estabelece como prazo final o dia 30/06/2021 para a 
permanência dos atuais temporários que atendem às necessidades das comunidades indígenas; 4. 
Deferimento do Registro. Acórdão nº 61.384/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 10, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

1.2.15 Consulta. Prejulgado 21/2014. Acórdão TCE nº 56.306/2017. Adicional por tempo de serviço 
(ATS). Averbação tempo de serviço prestado por Empresas Públicas e Sociedade de 
Economia Mista. Possibilidade de Contagem até o dia 15.07.2015. Data de Parecer nº 44/2014. 
Modulação de Efeitos Decisão. Segurança Jurídica. 1. O Prejulgado nº 21, com redação dada 
pelo Acórdão nº 56.306, de 19/01/2017, ao excluir do mesmo a menção às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista, NÃO restabeleceu o direito à percepção do adicional de tempo de 
serviço prestado às empresas estatais, haja vista que não alterou os fundamentos de mérito 
apresentados no texto original, adotando para o caso a técnica da modulação dos efeitos, tendo como 
marco regulatório o dia 15/07/2014, data do Parecer nº 044/2014 da Procuradoria Geral do Estado 
- PGE/PA, a partir daí se deixa de considerar tempo de serviço prestado às empresas públicas e 
sociedades de economias mista para fins de Adicional por Tempo de Serviço. Resolução nº 
19.276/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 10, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

1.2.16 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Ação civil. Associação civil. Abrangência. 
Legitimidade. Os efeitos de decisão judicial em ação ordinária movida por associação civil sobre atos 
sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) se encontravam filiados à entidade na data 
de protocolo da ação; e ii) tenham apresentado autorização expressa para que a entidade os 
representasse na demanda judicial. Acórdão nº 12096/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.2.17 Remuneração. Equiparação. Ex-Território Federal. Carreira 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 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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
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da Lei 13.681/2018 requer o enquadramento em cargos com atribuições equivalentes ou 
assemelhadas. Acórdão nº 1874/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 93, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.18 Empresa Estatal. Remuneração. Acumulação. Incorporação. Função de Confiança. Vedação. 
É irregular o pagamento, a empregado de empresa estatal, de parcela relativa a incorporação de 
gratificação de função cumulativamente com gratificação pelo exercício de função, por ausência de 
amparo legal. Acórdão nº 1932/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 93, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.19 Empresa Estatal. Remuneração. Incorporação. Função de Confiança. Vedação. Ato 
Administrativo. É vedado às empresas estatais conceder a seus empregados, por meio de ato 
administrativo interno, incorporação de gratificação de função com fundamento no enunciado da 
Súmula 372-TST, por falta de amparo legal e por afrontar o estabelecido no art. 1º, inciso III c/c § 2º, 
do Decreto 3.735/2001 e no art. 1º da Resolução 9/1996 do Conselho de Coordenação e Controle 
das Empresas Estatais (CCE). Acórdão nº 1932/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 93, disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.20 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Mandado de Segurança. Associação Civil. 
Abrangência. Legitimidade. Procuração. Os efeitos de decisão judicial em mandado de segurança 
impetrado por associação civil sobre atos sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) 
se encontravam filiados à entidade na data de protocolo do mandado de segurança; e ii) tenham 
apresentado autorização expressa para que a entidade os representasse na demanda judicial. Acórdão 
nº 11014/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 93, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.2.21 Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. Marco 
Temporal. É legal a manutenção de adicional por tempo de serviço, incorporado em razão do 
exercício de cargos anteriores, por servidor que ingressou no serviço público federal até 8/3/1999 
(data limite para incorporação do benefício), não havendo exigência de que os vínculos com a 
Administração Pública sejam contíguos. Acórdão nº 10418/2021, Boletim de Pessoal do TCU nº 93, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

 

1.2.22 Contrato de Pessoal. Contrato de Trabalho por prazo determinado. Convênio. Função 
Pública. A formalização de contratos para contratação de pessoal por prazo determinado decorrentes 
de convênios deve se restringir a funções destinadas exclusivamente ao atendimento do objeto 
pactuado, não sendo possível a pactuação de serviços de prestação obrigatória pela Prefeitura, nem 
que se caracterize como de cunho permanente. Acórdão nº 24568/2021, Boletim de Jurisprudência 
do TCERJ Agosto/2021, disponível em:  https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13681.htm#art37
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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1.3 Concurso Público 

 

1.3.1 Critérios de aprovação nas provas físicas para pessoas com deficiência e direito à adaptação 
razoável. “(i) É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à 
adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; (ii) É inconstitucional a submissão 
genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a 
demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.” A exclusão da previsão de 
adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência viola o bloco de constitucionalidade 
composto pela Constituição Federal (CF) e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência – CDPD (Decreto Legislativo 186/2008), incorporada à ordem jurídica 
brasileira com o “status” de Emenda Constitucional (EC), na forma do art. 5º, § 3º, da CF (1) (2). 
Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente pedido formulado em 
ação direta de inconstitucionalidade, para fixar interpretação conforme a Constituição, no sentido de 
que: (i) o art. 3º, VI, do Decreto 9.508/2018 (3) estabelece uma faculdade em favor do candidato com 
deficiência, que pode fazer uso de suas próprias tecnologias assistivas e de adaptações adicionais, se 
assim preferir; e (ii) o art. 4º, § 4º, do Decreto 9.508/2018 (4) — que estabelece que os critérios de 
aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência — 
somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções 
próprias de um cargo público específico. ADI 6476/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 
1028/21, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1 

 

1.3.2 Pessoal. Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Trânsito em julgado. 
Concurso público. Validade. Considera-se legal, concedendo-se o respectivo registro, o ato de 
nomeação ou contratação decorrente de sentença judicial transitada em julgado em ação de escopo 
restrito, desde que ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, não importando se a 
admissão de pessoal se efetivou após o exaurimento da validade do certame. Acórdão nº 11551/21, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 371, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.3.3 Concurso Público. Exigência de título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com 
curso técnico em área específica. Candidato portador de diploma de nível superior na mesma 
área profissional. Qualificação superior a exigida. Investidura no cargo. Possibilidade. Tema 
1094. O candidato aprovado em concurso público pode assumir o cargo que, segundo o edital, exige 
título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso 
não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Os 
arts. 5º, IV, e 10 da Lei n. 8.112/1990, e o art. 9º, § 2º, da Lei n. 11.091/2005 determinam que a 
investidura em cargo público apenas ocorrerá se o candidato tiver o nível de escolaridade exigido para 
o exercício do cargo, conforme estiver previsto no edital do certame. A questão que se coloca 
apresenta uma nota distintiva, qual seja, saber se atende à exigência do edital o candidato que porta 
um diploma de nível superior na mesma área profissional do título de Ensino Médio profissionalizante 
ou completo com curso técnico indicado como requisito no certame. Sob um prisma da análise 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 
do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (acrescentado pela Lei n. 13.655/2018, que deu nova configuração à 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar que a 
aceitação de titulação superior à exigida traz efeitos benéficos para o serviço público e, 
consequentemente, para a sociedade brasileira. Destaca-se os seguintes benefícios: 1) o leque de 
candidatos postulantes ao cargo é ampliado, permitindo uma seleção mais abrangente e mais 
competitiva no certame; 2) a própria prestação do serviço público é aperfeiçoada com a investidura 
de servidores mais qualificados e aptos para o exercício da função pública. Registre-se que tal postura 
se coaduna com a previsão do art. 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência dentre 
os vetores da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. REsp nº 1.888.149- CE, Informativo de Jurisprudência do STJ 
nº 710/2021, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

1.3.4 Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Transito em julgado. Concurso 
Público. Validade. Considera-se legal, concedendo-se o respectivo registro, o ato de nomeação ou 
contratação decorrente de sentença judicial transitada em julgado em ação de escopo restrito, desde 
que ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, não importando se a admissão de 
pessoal se efetivou após o exaurimento da validade do certame. Acórdão nº 11551/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 93, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.3.5 Concurso Público. Validade. Admissão de Pessoal. Decisão Judicial. Considera-se ilegal, 
negando-lhe registro, o ato de admissão efetuado posteriormente à data de expiração do prazo de 
validade do concurso público, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos da admissão 
enquanto subsistir decisão judicial favorável ao interessado. Acórdão nº 10476/2021, Boletim de 
Pessoal do TCU nº 93, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

1.4 Fiscalização e Controle   

 

1.4.1 Responsabilidade. Prestação de contas. Mora. Omissão no dever de prestar contas. Citação. 

Gestor sucessor. A apresentação da prestação de contas pelo prefeito antecessor, antes de expedidas 

as citações, descaracteriza a omissão no dever de prestá-las, constituindo circunstância objetiva que 

aproveita ao prefeito sucessor, inclusive se revel (art. 161 do Regimento Interno do TCU), sobre o 

qual pesava a responsabilidade primeira de prestar as contas, em decorrência de o prazo para o 

cumprimento da obrigação ter se encerrado em sua gestão. Acórdão nº 11018/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/data/files/2A/C1/CC/6A/5C66F610A6B96FE6E18818A8/BTCU_01_de_02_01_2020_Especial%20-%20Regimento_Interno.pdf
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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1.4.2 Consulta. FUNDEB. Transferência de Recurso. Instituição Comunitária. Instituição 

Filantrópica. Prestação de Serviço. Educação Especializada. Possibilidade. Consulta acerca da 

possibilidade de utilizar 40% (quarenta por cento) da parcela restante dos recursos do FUNDEB para 

uma entidade conveniada, a fim de esta fornecer ao Município mão de obra especializada em educação 

especial a ser prestada na própria rede de ensino municipal. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas 

do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, conheceu a presente consulta respondendo no 

sentido que é possível transferir recursos do FUNDEB, desde que observado o patamar de 40%, bem 

como as normas constitucionais e legais aplicáveis à matéria, as instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, que atuem na 

educação especializada, para prestar serviço de apoio à rede regular de ensino ou para desenvolver os 

serviços educacionais em seus próprios estabelecimentos, sendo vedada, em respeito ao princípio 

constitucional do concurso público, a celebração de convênio que tenha como objeto o mero 

fornecimento de profissionais para atuar de forma habitual na rede pública de ensino municipal. 

Processo nº 00417/2018-7, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.3 Prestação de Contas de Gestão. Contrato. Aquisição de Bens e Serviços. Aditivo. Publicação 

Intempestiva. Alteração Contratual superior ao limite legal. Retenção de tributo e 

contribuição social não especificados na nota fiscal. Regular com ressalva e multa. Prestação 

de Contas de Gestão da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. A publicação 

intempestiva de vários aditivos, em desacordo ao princípio da publicidade, é essencial para que se 

tenha conhecimento dos atos praticados pela administração pública. Os aditivos contratuais 

extrapolaram o art. 65 da Lei nº 8.666/93 e a Resolução 2419/2010-TCE/CE, a qual ordena que os 

limites sejam verificados, separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas supressões de itens ao 

contrato. As notas fiscais de aquisição de bens e serviços não descriminaram os tributos e 

contribuições devidas tais como: ISS, IRRF, COFINS, PIS E CSLL. O Tribunal, mediante voto de 

desempate do Presidente, julgou a presente Prestação de Contas regular com ressalva e multa, com 

expedição de determinação à atual gestão da SRH, bem como de instauração de Tomada de Contas 

Especial no intuito de averiguar as causas do atraso no pagamento das medições, bem como o valor 

dos juros, multas e correção monetária incorridos na operação. Processo nº 04863/2013-4, 

Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.4 Consulta. Pagamento de Restos a Pagar. Repasse decorrente de convênio. Transferência de 

recurso em atraso. Não configura irregularidade. Consulta sobre as parcelas de obras, que tenham 

como fonte de recursos convênios com os governos estadual e federal, empenhadas, liquidadas e não 

pagas pela ausência de recebimento dos respectivos repasses pelo município serão consideradas como 

irregulares? A legislação aplicada a presente consulta foi a legislação vigente a época da consulta, isto 

é, a Portaria nº 447/202 da STN, que determinou que os recursos transferidos pela União ou Estado 

aos municípios, a título de convênio, cujo fato gerador da despesa para o órgão repassador tenha 

ocorrido num exercício e sua efetiva transferência deu-se no exercício seguinte, sejam computados 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
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como receita do órgão recebedor referente ao exercício anterior. O Pleno Virtual do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conheceu a presente consulta respondendo 

no sentido de que com base na Portaria nº 447/2002 da SNT, a receita proveniente de recursos 

vinculados que tiveram o seu fato gerador ocorrido em 2004, devem ser contabilizados como receita 

de 2004 servindo de lastro financeiro para o pagamento dos restos a pagar vinculados a tais despesas. 

Logo, parcela de obras, que tenham como fonte recursos convênios com os Governos Estadual e 

Federal, empenhadas, liquidadas e não pagas pela ausência de recebimento dos respectivos repasses 

pelo Município no exercício de 2004, não poderão ser consideradas como irregulares. Processo nº 

26267/2019-8, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.5 Prestação de Contas de Governo. Crédito adicional suplementar sem respaldo legal. 
Modulação temporal dos efeitos. Repasse do duodécimo em atraso. Aumento das despesas 
com pessoal referente ao segundo semestre superior às despesas do primeiro semestre. 
Descumprimento do parágrafo único, do artigo 21 da LRF. Parecer prévio pela aprovada das 
contas. Regular com ressalva. Recomendação. Prestação de Contas de Governo do município de 
Quixeramobim-CE. A ocorrência de abertura de crédito sem amparo legal foi afastada com a aplicação 
da modulação temporal dos efeitos legais que previssem a retroatividade de leis que previssem a 
retroatividade de leis que autorizaram abertura de créditos adicionais. Apesar do repasse do 
duodécimo ter ultrapassando o prazo estabelecido no art.29-A, §2º, inciso II, da CF/88, não maculou 
as contas, especialmente, no caso concreto, levando-se em conta o diminuto atraso. Em razão da 
impossibilidade de responsabilizar o Chefe do Poder por não ter sido identificado nenhum ato do qual 
decorra o aumento remanescente vegetativo, tal ocorrência enseja a aprovação com ressalva das 
contas. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria de votos, emitiu 
Parecer Prévio favorável à aprovação com ressalvas das contas, com recomendações. Processo nº 
08825/2020-3, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.6 O descumprimento de decisões e diligências, exaradas no exercício da competência do 
Tribunal, enseja a aplicação de multa. Trata-se de processo de monitoramento de auditoria 
operacional municipal, que teve por objetivo avaliar as políticas públicas municipais para mitigação 
dos impactos ambientais e diversificação das atividades econômicas no município minerador. O 
relator, conselheiro Durval Ângelo, destacou que este Tribunal tem sido bastante rígido ao punir o 
descumprimento de decisões e diligências exaradas no exercício de sua competência, consoante 
decisões exaradas na Inspeção Extraordinária 872289 (Primeira Câmara, 11/8/2020, conselheiro 
Substituto Hamilton Coelho), na Denúncia 880041 (Primeira Câmara, 4/6/2013, conselheiro 
Wanderley Ávila) e no Recurso Ordinário 898445 (Tribunal Pleno, 27/8/2014, Conselheiro Gilberto 
Diniz). In casu, o responsável teve renovada a oportunidade de se manifestar, sem fazer uso do direito, 
o que configurou descumprimento de determinação, razão pela qual se manifestou pela aplicação de 
multa no valor de R$5.000,00, com fundamento no art. 13 da Resolução 16/2011, c/c art. 83, I e art. 
85, III, da Lei Complementar 102/2008, a ser executada, por ser tratar de multa de coerção, em autos 
apartados, nos termos do art. 161 e do art. 162 do Regimento Interno. Na oportunidade, a relatoria, 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/872289
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/880041
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/898445
https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977863
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/111189
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com o fito de se evitar que o exercício das ações de controle externo seja obstaculizado e, ainda, de 
subsidiar a análise da Representação 1095408, o relator determinou a intimação do atual Prefeito 
Municipal, para que remeta a este Tribunal, no prazo improrrogável de 10 dias úteis, o primeiro 
relatório parcial de monitoramento, contendo informações sobre o estágio de implementação das 
ações propostas e as correspondentes comprovações (evidências) das ações implementadas, sob pena 
de, por reincidência no descumprimento das determinações, ser-lhe aplicada multa diária de valor 
fixado a partir do transcurso do referido prazo até que cesse o descumprimento da obrigação ou se 
atinja o limite correspondente a 20 dias/multa, nos termos do art. 13 da Resolução 16/2011 c/c os 
arts. 85, VI e 90 da Lei Complementar 102/2008 e art. 321 do Regimento Interno. O voto do relator 
foi aprovado, por unanimidade. Processo 1015889, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 234, 
disponível em: 
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

1.4.7 O decreto municipal declarando calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus é 
o termo inicial para incidência das vedações estabelecidas pelo art. 8º da LC nº 173/20. Em 
Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Aragoiânia, foi questionado sobre a 
possibilidade de pagamento do subsídio dos Vereadores da atual legislatura no valor fixado na 
legislatura anterior, cujo período inicial de vigência coincide com o lapso temporal estabelecido no 
caput do art. 8º da LC nº 173/20, desde que a Assembleia Legislativa não tenha referendado o Decreto 
Municipal de situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. O Relator 
apresentou proposta de voto acompanhando as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério 
Público de Contas. Salientou que o inciso I da referida norma proíbe a concessão de qualquer título 
de vantagem, aumento, reajuste ou adequação remuneratória a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado 
ou de determinação legal anterior à calamidade pública pelos Entes afetados pela calamidade pública 
decorrente da pandemia do coronavírus, até 31/12/21. Afirmou que as restrições impostas no inciso 
I do art. 8º da LC nº 173/20 devem ser observadas a partir do decreto municipal expedido pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal, antes mesmo do reconhecimento pela Assembleia Legislativa, tendo 
em vista que o termo inicial do caput do referido artigo é a efetiva situação de calamidade pública. 
Ressaltou que, tendo decretado o estado de calamidade pública em razão da pandemia de coronavírus, 
a Câmara Municipal somente poderá pagar os subsídios fixados no ano anterior, em valores superiores 
ao da antiga legislatura, a partir de 1º de janeiro de 2022. Citou a INTCMGO nº 13/20, que, no inciso 
II do art. 1º, estabelece que os efeitos financeiros relativos à fixação dos subsídios com eventual 
alteração/majoração relacionados à atual legislatura somente terão início em 1/1/22, vedada qualquer 
cláusula de retroatividade, nos termos do §3º do art. 8º da LC nº 173/20. Por fim, explicou que as 
vedações estabelecidas pela legislação mencionada só poderão deixar de ser observadas quando a 
Assembleia Legislativa formalmente não reconhecer o decreto de calamidade expedido pelo Prefeito. 
Advertiu que a omissão ou demora na expedição do ato de reconhecimento pelo Poder Legislativo 
Estadual não justifica a inobservância das vedações legais. A Proposta de Voto foi aprovada por 
unanimidade. Acórdão-Consulta n° 00008/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 35, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-35.pdf 

 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1095408
https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/977863
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LCP&num=102&ano=2008
https://www.tce.mg.gov.br/Noticia/Detalhe/111189
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1015889
https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
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1.4.8 Expedida Medida Cautelar por irregularidades diversas na aquisição de grupos geradores de 
energia. Em Denúncia com pedido de Medida Cautelar, recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foram 
relatadas restrição o ao caráter competitivo e direcionamento de Pregão realizado pelo Município de 
Mineiros visando a aquisição de grupos de geradores de energia para o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE, com valor estimado de R$450.000,00. Foram apontadas, dentre outras, as seguintes 
irregularidades: (a) ausência e publicidade e de resposta pela pregoeira a questionamento/impugnação 
tempestiva realizada, via e-mail, sobre cláusulas do Edital do Pregão, em desacordo com o item 11.4 
do ato convocatório; (b) exigência desnecessária de que o Quadro de Paralelismo e Transferência 
Automática a ser adquirido tenha altitude até 3.000 metros sem despontenciamento, visto que o 
município de Mineiros possui altitude de 760 metros; (c) restrição ao caráter competitivo do certame, 
ao exigir que a Assistência Técnica do fornecedor disponha de infraestrutura de atendimento técnico, 
com equipe especializada, em um raio máximo de 450 quilômetros da sede do Município, oferecendo 
um completo suporte de pós-venda com estoques de peças de reposição durante o período de garantia 
bem como um canal de atendimento telefônico disponível para chamadas de urgência, visto que só é 
possível atender tais requisitos as empresas estabelecidas com matriz no estado de Goiás. O Relator 
acolheu o posicionamento da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
(SFOSEng) e do Ministério Público de Contas (MPC), manifestando-se pelo provimento parcial da 
Denúncia, reconhecendo as irregularidades acima elencadas. Sobre o item (a), entendeu ter havido 
burla ao disposto no §1º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, posto que a Pregoeira não respondeu a 
impugnação da denunciante. No que tange à irregularidade (b), aduziu que a exigência de que o quadro 
de paralelismo tenha altitude de 3.000 metros está em desacordo com a norma técnica NTC-47 da 
Enel-GO, que determina que os equipamentos devem ser projetados para instalação abrigada ou ao 
tempo, dentre outras especificações, com altitude limitada a 1000 metros. Acolheu a sugestão da 
SFOSEng, corroborada pelo MPC, e recomendou que, em futuros processos licitatórios, a 
Administração não exija especificações técnicas de equipamentos que extrapolem excessivamente as 
condições ambientais de operação. Em relação ao item (c), afirmou que a exigência de comprovação 
de instalações da contratada num raio de 450 quilômetros da sede municipal configura limitação de 
atividade em local específico, o que é vedado pelo inciso II do § 5º do art. 30 da Lei nº 8.666/93. O 
Relator considerou a procedência do fato denunciado, contudo, sem a aplicação de multa aos 
responsáveis, uma vez que não houveram licitantes eliminadas devido às exigências, nem tampouco 
prejuízo ao certame. Por fim, recomendou aos gestores e à Administração que: (1) apresente as 
cláusulas licitatórias de forma clara, a fim de se evitar ambiguidade e obscuridade das informações; (2) 
evite cláusulas que exijam um excesso de formalismo; (3) não exija certificados de 
produtos/equipamentos como requisito de habilitação, mas somente na fase de entrega dos produtos, 
observando as normas técnicas nacionais vigentes; (4) não exija especificações técnicas de 
equipamentos que extrapolem excessivamente as condições efetivamente necessárias de operação; (5) 
não exija, a título de qualificação técnica, comprovação de atividade em locais específicos. O Voto foi 
aprovado por unanimidade. Acórdão nº 03534/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 35, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-35.pdf 

 

1.4.9 Restituição ao erário em omissão ao dever de prestar contas e diversas irregularidades em 
gestão municipal. Em Representação, convertida em Tomada de Contas Especial, foi apontada 
desvio de finalidade de recursos destinados a convênio celebrado com a Liga Iporaense de Futebol 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
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Amador, pagamento de subsídio a maior aos membros do Poder Legislativo, além de outras 
irregularidades no município de Iporá. A Relatoria julgou regulares as contas tomadas do Presidente 
da Câmara Municipal na gestão de 2013, referentes ao pagamento de subsídio a maior ao Presidente 
da Câmara em relação aos demais vereadores, inexistindo favorecimento e/ou dano ao erário, havendo 
apenas um acordo entre os Edis com o intuito de não ultrapassar o limite de gasto com folha de 
pagamento, previsto no § 1º do art. 29-A da CF/88. Em relação às contas tomadas do Poder 
Executivo, decidiu pela emissão Parecer Prévio pela rejeição, diante da apuração de dano ao erário 
ocasionado pela realização de pagamento em favor da Liga Iporaense de Futebol, mediante a 
celebração de Convênios sem a necessária comprovação da efetiva execução das despesas típicas. 
Destacou, nos termos do Acórdão nº 06283/18, que os recursos destinados aos convênios celebrados 
com a Liga Iporaense não foram utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, o 
que gerou dano ao erário, ante a ausência de benefício da população municipal, e o atendimento 
exclusivo de interesse privado. Evidenciou que, muito embora o Convênio nº 13/13 tenha sido 
celebrado com a entidade de futebol amador, consta nos planos de trabalho elaborados pela 
proponente que os valores foram destinados para o pagamento de despesas fora da competência 
temporal do ajuste. No que tange ao Convênio nº 09/14, não houve comprovação de que os recursos 
destinados foram de fato transferidos ao beneficiário, bem como de que foram utilizados 
exclusivamente para atender a despesa de custeio do seu objeto, visto a ausência de qualquer 
documentação comprobatória. Afirmou que o responsável omitiu-se em seu dever constitucional de 
prestar contas, em desrespeito ao parágrafo único do art. 70 da CF/88. Citou jurisprudência do TCU, 
que determina que a prova indiciária é um meio de prova indireto admitido no âmbito das Cortes de 
Contas, devendo o responsável promover o integral ressarcimento dos recursos aos cofres públicos. 
Além disso, o Relator considerou parcialmente procedente os outros itens da Representação e julgou 
procedente as seguintes irregularidades: (a) existência de dano ao erário pela não aplicação do recurso 
financeiro vinculado ao Convênio nº 13/13 aos objetivos propostos nos instrumentos legais que o 
autorizaram, ao se parametrizar o marco temporal das despesas realizadas pela convenente e a vigência 
do Plano de Trabalho, bem como pela não comprovação de que os recursos destinados ao Convênio 
n. 09/24 foram de fato transferidos à Liga Iporaense de Futebol Amador e que foram utilizados 
exclusivamente para atender a despesa de custeio do seu objeto; (b) o não cumprimento de carga 
horária pelos médicos do Município na gestão 2013/2016, ante à ausência de controle de frequência, 
visto que a documentação trazida aos autos não possui os elementos essenciais para comprovar o 
efetivo cumprimento da carga horária pelos médicos, em desrespeito ao art. 63 da Lei nº 4.320/64, ao 
art. 113 da Lei nº 8.666/93 e ao Decreto nº 1.590/95; (c) a majoração da Contribuição para o Custeio 
da Iluminação Pública em 100% sem lei autorizativa e realizar a cobrança dentro do mesmo exercício 
da edição do Decreto nº 34/14, que estipulou o referido aumento, desrespeitando as garantias 
constitucionais da legalidade, da anterioridade do exercício e da anterioridade mínima, afrontando os 
art. 149-A e art.150, III, “b” e “c”, ambos da CF/88; (d) a intempestividade, pelo Poder Executivo 
(Prefeitura e FMS), no envio de documentos solicitados pelo Poder Legislativo, em descumprimento 
ao inciso VI do art. 70 da CE/89 e ao inc. XXI do art. 68 da Lei Orgânica Municipal; (e) a 
intempestividade no envio à Câmara Municipal dos Balancetes Financeiros do Poder Executivo, FMS, 
FMAS, FUNDEB e IPASI, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014; (f) o não envio de 
documentos solicitados pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS); (g) a abertura de crédito adicional 
de natureza suplementar além do autorizado no orçamento nos meses de outubro e novembro do 
exercício 2013; (h) a utilização de máquinas e de servidores do município para atividade particular. 
Manifestou, ainda, pela aplicação de multas aos responsáveis e expediu recomendações e alertas na 
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forma discriminada na fundamentação. Por fim, fixou prazo vinte dias, contados do trânsito em 
julgado, para que o atual Prefeito informe a situação atual da cobrança da COSIP, demonstrando se 
já houve sua regularização por meio de lei, enviando-a ao TCMGO. O Voto foi aprovado por 
unanimidade (Parecer Prévio nº 00320/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 35, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-35.pdf 
 

1.4.10 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. 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 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
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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, Informativo de 
Jurisprudência do TCMGO nº 36, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf 

 

1.4.11 Auditoria em contratos de fornecimentos 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 (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, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 36, 
disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-
Jurisprudencia-no-36.pdf 

 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
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1.4.12 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 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, 
Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 36, disponível em: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-
content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf 

 

1.4.13 Não compete ao TCMRJ desempenhar o papel de instância de cobrança de faturas, nem 
atender pleitos individuais para ordenar, em data ou exercício específico, a inclusão de notas 
fiscais para pagamento. Em sede de Representação, foram alegadas possíveis irregularidades 
relacionadas à ordem cronológica de pagamento, em suposto descumprimento de decisão desta Corte, 
proferida no âmbito do Processo n.º 40/5674/2010, nos termos do Voto n.º 165/2017, da lavra do 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-36.pdf
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Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni. O Corpo Técnico do Tribunal, em fundamentada 
análise, opinou pelo não conhecimento da Representação por carência de predominância de interesse 
público, o que situa a matéria fora da competência do TCMRJ. A unidade técnica ressaltou, ainda, que 
este Tribunal vem acompanhado o cumprimento da ordem cronológica por meio dos instrumentos 
de controle previstos no Regimento Interno, a fim de desempenhar suas funções constitucionais e que 
já havia sido aprovada a realização de Inspeção Extraordinária, nos termos do Voto n.° 1.328/2020, 
no âmbito do Processo n.° 40/101196/2020, com o objetivo de “verificação do cumprimento da 
ordem cronológica de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, realização de obras e prestação 
de serviços aos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com as datas 
de suas exigibilidades”. A Douta Procuradoria Especial acompanhou a manifestação da unidade 
técnica. Em seu voto, o Relator, Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, alinhou-se ao raciocínio 
exposto e votou pelo não conhecimento da Representação e consequente arquivamento dos autos, 
“uma vez já existir regulamentação do assunto no Art. 5º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
além do que, conforme percuciente análise da SGCE e Procuradoria Especial e do Voto nº 
10.604/2020, do Exmo. Sr. Conselheiro-Substituto Dicler Forestieri no âmbito do processo n.º 
40/005.674/2010, foge da competência deste Tribunal desempenhar o papel de instância de cobrança 
de faturas, bem como atender pleitos individuais para ordenar, em data ou exercício específico, a 
inclusão de notas fiscais e instrumentos congêneres para pagamento”. O Relator asseverou a 
necessidade de “que na análise de admissibilidade das representações seja considerada a 
preponderância do interesse público, não sendo razoável valer-se desta Corte de Contas para se 
pleitear interesses estritamente privados”. O voto foi acolhido de forma integral pelo Plenário. 
Processo nº 40/101207/2020, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ nº 8, disponível em: 
https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 

 

1.4.14 É legítima a desconversão dos autos de tomada de contas especial, retornando-os à sua 
natureza processual original, em casos de impossibilidade de se concluir pela efetiva 
existência de dano ao erário, assim como de se quantificar eventual débito. Ao analisar Tomada 
de Contas Especial, resultante da conversão do processo de fiscalização, o Corpo Técnico do Tribunal 
apresentou entendimento de que não seria viável prosseguir com o desenvolvimento regular do 
processo. A unidade técnica fundamentou que os indícios de dano suscitados no voto pela conversão 
em Tomada de Contas Especial não foram concretizados e não foi possível sua quantificação até o 
momento. Assim, diante da necessidade realizar novas diligências para eventual responsabilização, a 
Especializada sugeriu a “desconversão” do processo, de modo a retorná-lo a sua natureza processual 
original sem a necessidade de realizar o julgamento das contas. A instrução técnica foi acompanhada 
integralmente pela Procuradoria Especial. O Relator, Conselheiro-Substituto Dicler Forestieri 
Ferreira, em concordância com o corpo instrutivo, concluiu que “há que se reconhecer que, havendo 
o intuito de se proceder à responsabilização e de se emitir novas diligências, a sugestão da 
Especializada se mostra a mais coerente e racional, estando, inclusive, em consonância com os 
princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Diz-se isso porque a outra 
alternativa seria arquivá-lo e dar início a um novo processo”. Segundo o Relator, “os indícios de dano 
que ensejaram a conversão do processo de fiscalização original nesta tomada de contas especial foram 
descaracterizados, não mais existe seu pressuposto fundamental de constituição. Por conseguinte, 
entende-se que este Tribunal deve considerar válidos os atos praticados referentes à TCE, reconhecer 
a nova modificação da natureza do processo e dar seguimento, deliberando sobre os presentes autos 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
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como processo de fiscalização”. Diante disso, o Plenário, ao acompanhar o Relator, votou pela 
desconversão da Tomada de Contas Especial, mantendo válidos todos os seus atos, e retornando-a a 
sua natureza processual original. Processo nº 40/0378/2015, Boletim de Jurisprudência do TCMRJ nº 
8, disponível em: https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista 

 

1.4.15 Responsabilidade. Multa. Litigância de má-fé. Representação. Interesse Privado. Formular 
representação ao TCU para o atendimento de interesses privados, em detrimento do interesse público, 
pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 da Lei 
13.105/2015 (CPC), c/c os arts. 15 e 80 da mesma lei. Acórdão n 11.287/21, Boletim de 
Jurisprudência do TCU nº 370, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-
informativos/ 

 

1.4.16 Responsabilidade. Débito. Culpa. Dolo. Lei de Introdução às Normas de Direito brasileiro. 
Erro grosseiro. A regra prevista no art. 28 da Lindb (Decreto-lei 4.657/1942), que estabelece que o 
agente público só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo 
ou erro grosseiro, não se aplica à responsabilidade financeira por dano ao erário. O dever de indenizar 
prejuízos aos cofres públicos permanece sujeito à comprovação de dolo ou culpa, sem qualquer 
gradação, tendo em vista o tratamento constitucional dado à matéria (art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal). Acórdão nº 11.289/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370,  disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.17 Responsabilidade. Convênio. Delegação de Competência. Secretário. Prefeito. Legislação. A 
delegação de competência a secretário realizada por decreto municipal é insuficiente para afastar a 
responsabilidade do prefeito pela utilização de recursos federais. Se não houver lei municipal dispondo 
diferentemente, o ordenador de despesas é o prefeito, titular máximo da administração pública local. 
Acórdão nº 1039/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370,  disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.18 Responsabilidade. Culpa. Supervisão. Omissão. Gestor máximo. Regulamentação. 
Materialidade. O dirigente máximo de órgão ou entidade da Administração Pública deve ser 
responsabilizado quando comprovada omissão grave no seu dever de regulamentação e supervisão 
dos subordinados, a exemplo de falhas generalizadas na fiscalização de contratos, envolvendo a gestão 
de vultosos recursos públicos. Acórdão nº 10.434/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370,  
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.19 Consulta. Requisitos de admissibilidade preenchidos. Conhecimento. Dúvida sobre a 
possibilidade de doação de imóvel pelo Municípios à Câmara para instalação de sede própria 
do Poder Legislativo. Impossibilidade. Inexistência de personalidade jurídica própria da 
Câmara dos Vereadores, não podendo ser destinatária de doações patrimoniais pelo 
Município que integra na condição de órgão independente e autônomo. Possibilidade de 

https://etcm.tcm.rj.gov.br/tcmjuris/boletins/lista
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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afetação de bem como de uso especial para essa finalidade, nos termos do art. 99, inciso II 
do Código Civil Brasileiro. O Pleno apreciou Consulta formulada pela Secretaria de Estado da 
Administração e dos Recursos Humanos, acordando os Conselheiros, nos termos do voto proferido 
pelo Conselheiro Relator, e acatando integralmente os pareceres da Consultoria Jurídica e do Parquet 
Especial, por julgar pelo seu conhecimento, e, no mérito, pela concessão de resposta ao Consulente, 
no seguinte sentido: “1º QUESITO: As hipóteses de prorrogação de prazo para nomeado a cargo 
público tomar posse previstas no art. 13 da Lei Complementar nº 122/94 (Regime Jurídico Único dos 
Servidores do Estado do Rio Grande do Norte) são taxativas? RESPOSTA: Não, pois havendo uma 
situação de fato comprovada e absolutamente razoável em termos jurídicos poderá ser prorrogada a 
data de posse do convocado. 2º QUESITO: Motivos de força maior podem dar ensejo à prorrogação 
de prazo para nomeado a cargo público tomar posse? RESPOSTA: Sim, desde que se demonstre, à 
luz do caso concreto, a existência de um nexo de causalidade entre o fato causador do óbice e a 
impossibilidade de cumprimento do prazo pelo nomeado. 3º QUESITO: Greve dos servidores 
médicos da Comissão de Inspeção Médica Oficial, que fazem o exame de saúde admissional nas 
pessoas que foram nomeadas para ocupar cargo público, pode ser considerado motivo de força maior 
para prorrogar o prazo para posse? RESPOSTA: Sim, pois um fato de responsabilidade da 
Administração Pública não pode servir de óbice a direito de servidor, conforme abalizado precedentes 
jurisprudenciais”.  Processo nº 006710/ 2018 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 
4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.20 Representação. Leis municipais que majoram os subsídios dos vereadores, do prefeito, do 
vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura 2021-2024, com efeitos financeiros 
a partir de 1º de janeiro de 2021 | Pandemia provocada pela covid-19 | Lei complementar 
nacional nº 173/2020 | Impossibilidade de aplicação de aumento de remuneração durante o 
exercício financeiro de 2021 | Possibilidade de majoração dos subsídios dos agentes políticos 
com efeitos financeiros a partir de 01/01/2022| Observância das normas dos Arts. 29, VI, “A”, 
VII, e 29-A, I, §1º, da Constituição Federal | Inobservância dos Arts. 16, 17, 20, III, “A”, e 22, 
Parágrafo Único, da LRF | Existência da nulidade prevista no art. 21 da LRF | Declaração 
de nulidade | Confirmação da medida cautelar | Determinação de abstenção da promoção 
da ordenação de qualquer despesa pública (pagamento) relacionada a subsídios majorados 
com fulcro nas leis municipais | Aplicação de sanção | Aplicação, para fins de pagamento 
da remuneração dos citados agentes, as últimas leis válidas sobre a matéria Inclusão do nome 
do gestor na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral para os fins do art. 1º, inciso I, alínea 
“g”, da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990 | Representação ao Ministério 
Público Estadual. A Primeira Câmara confirmou medida cautelar, em sede de Representação que 
versou acerca das Leis Municipais que majoraram os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Secretários Municipais para a legislatura 2021-2024, com efeitos financeiros a partir de 
1º de janeiro de 2021. Preliminarmente, foi reconhecida, ex officio, a competência do Tribunal para 
processar e julgar a matéria relativa à prestação de contas de gestor Municipal, nos termos da 
Resolução n.º 031/2018- TCE/RN, e no esteio da Questão de Ordem decidida pelo Tribunal Pleno, 
em 04 de julho de 2017, nos autos do Processo n.º 011.806/2008 – TC. Restou assentado que os 
Poderes Legislativo e Executivo não poderiam ter editado leis, majorando os subsídios dos agentes 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
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políticos municipais (Vereador, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais), para produção de 
efeitos financeiros a partir de 01/01/2021, diante da vedação expressa no art. 8º, I, da Lei 
Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020. Ademais, assinalou, o Relator, que, na esteira 
da jurisprudência das 1ª e 2ª Câmaras do Tribunal, não seria vedada a produção de efeitos financeiros 
relativos à majoração da remuneração a partir de 01/01/2022, todavia, deveria ser observado, 
concomitantemente: a obediência aos limites constitucionais (CF/88, arts. 29, VI, “a”, e VII, 29-A, I, 
§ 1º, art. 37, XI) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 20, III, “a” e “b”, e 22, parágrafo único), 
bem como os ditames dos arts. 16, 17 e 21 da citada Lei Federal. Quanto ao Poder Legislativo, 
reputou-se que a pretensão de realização ou a própria efetivação de despesa pública correspondente à 
majoração dos subsídios deveria ser obstada, tendo em vista irregularidades no estudo do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deveria entrar em vigor a alteração nos subsídios e nos 
dois subsequentes, para fins de cumprimento ao disposto nos arts. 16 e 17 da LRF. Compreendeu o 
Relator que tal fato configuraria irregularidade formal, a ensejar a desaprovação da matéria, nos termos 
do art. 75, II, da LOTCE/RN, com aplicação de multa ao responsável à época, nos termos do art. 
107, inciso II, “b”, da LCE n.º 464/2012. Quanto ao Poder Executivo, reputou-se que a pretensão de 
realização ou a própria efetivação de despesa pública correspondente à majoração dos subsídios 
deveria ser obstada, tendo em vista que o referido Poder se encontrava acima do limite total da despesa 
com pessoal, quando da aprovação da lei respectiva, atraindo a incidência das vedações previstas no 
art. 22, parágrafo único, da LRF, razão pela qual estaria configurada irregularidade formal, a ensejar a 
desaprovação da matéria, nos termos do art. 75, II, da LOTCE/RN, com aplicação de multa ao 
responsável à época, nos termos do art. 107, inciso II, “b”, da LCE n.º 464/2012. O Colegiado decidiu, 
à unanimidade, julgar pela procedência parcial da representação, reconhecendo a irregularidade da 
matéria, diante da violação das normais fiscais aplicáveis, nos termos do art. 75, II, da LCE nº 
464/2012, declarando-se nulos de pleno direito os atos de aumento de despesa dos agentes políticos 
(Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores), do Município em referência, com 
fundamento nas Leis Municipais, devendo ser aplicada, para fins de pagamento da remuneração dos 
citados agentes, as últimas leis válidas sobre a matéria; aplicação de multa aos responsáveis, nos termos 
do art. 107, incisos II, alínea “b”, da LCE n.º 464/2012. Julgou-se ainda, pela confirmação da medida 
cautelar deferida, tornando-a definitiva, além da emissão parecer prévio, nos termos da Resolução n.º 
031/2018-TCE/RN, pela inclusão do nome do gestor na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral 
para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ̀ g`, da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, alterado 
pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, submetendo-o à Câmara Municipal do respectivo 
Município, para se pronunciar exclusivamente sobre este ponto do julgamento. Por fim, determinou-
se a representação ao Ministério Público Estadual para fins de apuração da prática de ato de 
improbidade administrativa por parte dos responsáveis indicados. (Processo nº 03276/2020 – TC, 
Relator: Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes - Acórdão n.º 183/2021-TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.21 Multas | Irregularidades | RREO e RGF | Atraso ou ausência de publicação | Atraso ou 
ausência no envio do comprovante de publicação | Absorção de infrações| Aplicação 
conjunta | Impossibilidade. Por meio do Acórdão nº 180/2021-TC, proferido pela Primeira 
Câmara do TCE/RN, foram aplicadas multas à Prefeitura jurisdiconada em razão de irregularidade na 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
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gestão fiscal no exercício de 2012. No voto condutor da Conselheira Relatora Maria Adélia Sales foi 
pontuada a impossibilidade de aplicação de multa pela ausência ou atraso de publicação do RGF e 
RREO, e, ao mesmo tempo, pela ausência ou atraso na remessa ao TCE/RN dos respectivos 
comprovantes dessas publicações. Foi suscitado que “A ausência ou atraso na publicação absorve a 
falta de envio do comprovante de publicação, sendo certo que aquelas superam esta em gravidade”, 
de forma que entendimento em sentido contrário ensejaria admitir o bis in idem. Nesse sentido, 
concluiu que a aplicação de multa em razão do mero atraso na remessa dos comprovantes de 
publicação somente poderia ocorrer na hipótese de que essa publicação tenha sido tempestiva. 
Processo nº 700908/2012 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.22 Representação | Voto parcialmente divergente | Divergência quanto ao valor da multa 
principal e da eventual multa diária, bem como quanto à necessidade de remessa imediata ao 
MPE | Contratos Temporários | Quantidade superior ao número de servidores efetivos | 
Prática reiterada | Ausência de preenchimento dos requisitos de validade | Violação às regras 
constitucionais | Vigência prolongada no tempo | Situação excepcional não demonstrada | 
Irregularidade da matéria | Aplicação de multa única ao responsável | Fixação de prazo para 
saneamento da irregularidade e apresentação de plano com cronograma de execução | 
Proibição de novas contratações temporárias até a regularização da situação | Prática de ato 
doloso de improbidade | Inclusão do gestor na lista a ser encaminhada à justiça eleitoral. A 
1ª Câmara apreciou Representação em face de Prefeitura Municipal, por entender excesso de 
contratações temporárias por parte do referido Ente. Durante a sessão, o Eminente Conselheiro 
Carlos Thompson Costa Fernandes proferiu voto parcialmente divergente, oralmente, cuja tese 
sagrou-se vencedora por maioria. A divergência se deu quanto ao valor da multa principal e da eventual 
multa diária, bem como quanto à necessidade de remessa imediata ao Ministério Público Estadual. 
Isso porque na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, 2021, Sua Excelência, o Conselheiro Francisco 
Potiguar Cavalcante Júnior, Relator originário do processo, proferiu voto no sentido de imputar ao 
gestor responsável multa de 30% do valor máximo previsto no Regimento Interno, com fulcro no 
artigo 107, inciso II, alínea “b”, LOTCE c/c o artigo 323, inciso II, alínea “b”, RITCE. Todavia, ante 
a gravidade e a multiplicidade das condutas do gestor, que reiteradamente contratara de forma 
temporária sem observância dos requisitos constitucionais. O Relator reputou prudente aplicar o 
critério regimental de aplicação de multa – por se tratar de mais de duas infrações à norma legal da 
mesma espécie –, tendo por autorizada a aplicação da sanção relativa a uma só infração, já que são 
idênticas, no percentual regimental (30 a 100%) máximo (100%), considerando o teto da multa vigente 
(R$ 16.054,81 – Portaria n. 009/2021-GP/TCE-RN, art. 1º), aumentada em três vezes, em virtude do 
número de contratos irregulares e do tempo de vigência, em atenção à proporcionalidade e à 
razoabilidade, e considerando a gravidade da ilicitude apurada. O Relator divergiu, ainda, quanto ao 
valor da multa diária a ser aplicada ao gestor do Município em referência, acaso não cumprisse a 
obrigação de fazer imposta, a qual deveria ser no valor de R$ 1.000,00, para fins de uniformização 
jurisprudencial, bem como, levando em conta o fato de que tal multa poderia ser revista no curso do 
processo. Entendeu, ainda, o Eminente Relator, ser necessária a representação imediata ao Ministério 
Público Estadual para apuração da conduta do gestor no âmbito da sua competência, visto que a 
infração aludida, ou seja, a irregularidade nas contratações temporárias, em tese, configuraria ato de 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
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improbidade administrativa (Lei Federal n. 8.429/92, art. 11, V). O Colegiado decidiu, por maioria, 
julgar pela irregularidade da matéria, com fulcro nos arts. 75, II, da LOTCE/RN, com aplicação de 
multa ao responsável, com fulcro no art. 107, II, “b”, §1º c/c art. 323, II, “a” e “b”, §4º, do 
RITCE/RN e art. 1º, da Portaria n. 009/2021- GP/TCE-RN, de 14.01.2021; pela a inclusão do nome 
do responsável, após o trânsito em julgado da decisão, na lista a ser encaminhada à Justiça Eleitoral 
para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, alterado 
pela Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010, ante a configuração de ato doloso de 
improbidade reconhecido em jurisprudência pacífica do TSE; pela assinatura do prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da intimação desta decisão, ao Município em referência e ao gestor responsável, para 
que apresentassem a este Tribunal um plano para enfrentamento e eliminação da irregularidade em 
questão, sob pena de multa diária ao Município e ao gestor responsável no importe de R$ 1.000,00 
(LOTCE/RN, art. 110); pela imediata representação ao Ministério Público Estadual; pela fixação do 
prazo de 12 (doze) meses ao Município, a contar de 01 de janeiro de 2022, para que promova o 
saneamento das contratações temporárias irregulares, sob pena de aplicação de multa ao Responsável 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada contrato temporário irregular mantido após o 
exaurimento desse lapso temporal; pela proibição ao Município de realizar novas contratações 
temporárias até o saneamento definitivo da irregularidade, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) por cada contratação realizada após a decisão. Processo nº 04336/2019 – TC, Informativo de 
Jurisprudência do TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.23 Voto vista | Prestação de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF | Decurso de mais de 
10 anos entre a conduta irregular imputada e a entrada em vigor da atual lei orgânica do 
TCE/RN, sem que tenha havido decisão condenatória | Prescrição decenal do art. 170, 
caput, da LCE nº 464/2012 | Alcance das teses jurídicas definidas pelo STF nos temas 666, 
897 e 899 de repercussão geral | Possibilidade do Tribunal de Contas examinar 
incidentalmente se o ilícito administrativo imputado configura ato doloso de improbidade 
administrativa para fins de averiguar a prescritibilidade ou não da pretensão de ressarcimento 
de dano ao erário| Imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário quando o ato 
ilícito puder ser tipificado como doloso de improbidade administrativa | Decurso de grande 
lapso temporal entre o encerramento do exercício financeiro auditado e a data da efetivação 
das comunicações processuais expedidas à responsável para exercício do contraditório | 
Exceção de má-defesa. ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 
regular do processo | Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, quanto à 
pretensão de ressarcimento ao erário. inteligência do art. 71 da LCE nº 464/2012.  Voto vista 
prolatado na 1ª Câmara em sede de processo que versava sobre a legalidade da prestação de contas 
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – FUNDEF, no exercício de 2000. Na assentada do dia 04/03/2021, Sua Excelência, 
o Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, Relator originário do feito, proferiu voto, em 
consonância com o Parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de declarar a prescrição 
decenal das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 170, caput, da LCE nº 
464/2012; de não aplicar “o art. 116 da LCE 464/2012 ao caso em análise, com fundamento no art. 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
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142 c/c art. 144, ambos da LCE 464/2012, em respeito à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal 
no Tema 899, e, por consequência, pelo arquivamento dos autos, com envio do processo, após seu 
trânsito em julgado, ao Ministério Público Estadual, nos termos do § 3º do art. 75 da LCE 464/2012, 
para fins de apuração da existência de ato doloso de improbidade ou ilícito penal”. Ressaltou-se, no 
voto vista, que a irregularidade imputada no feito remontaria há mais de 10 anos anteriores à entrada 
em vigor, em 05/04/2012, da atual Lei Orgânica do Tribunal (LOTCE), a LCE nº 464/2012, sem que 
tivesse havido, após tal data e até o momento da decisão, prolação de decisão condenatória, o que 
atrairia aplicação da norma do art. 170, caput, da atual LOTCE, para declarar a prescrição decenal da 
pretensão punitiva quanto à sanção prevista no 102, I, ambos da LCE nº 121/1994. Todavia, reputou-
se que o mesmo raciocínio não se aplicaria à pretensão ressarcitória de valores ao erário, a qual, na 
espécie, afigurar-se-ia imprescritível, tendo em vista a interpretação conjunta das teses firmadas pelo 
Supremo Tribunal Federal nos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral, sobretudo os dois últimos, 
que afetariam, diretamente, o exercício da competência conferida aos Tribunais de Contas do Brasil 
pelo art. 71, II, da Constituição Federal. Afirmou o Relator que o STF não teria firmado precedente 
vinculante no sentido de prescritibilidade generalizada das pretensões de dano ao erário no âmbito 
dos Tribunais de Contas ou de imprescritibilidade apenas para as pretensões de ressarcimento ao 
erário por ato doloso manejadas em ações de improbidade administrativa, de rito especial, no âmbito 
do Poder Judiciário. Conforme restou assentado, dos exames dos precedentes obrigatórios que 
ensejaram as teses jurídicas dos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral, nos processos de contas, 
podendo o ato ilícito ser incidentalmente tipificado como doloso de improbidade administrativa – 
como já seria prática no TCE/RN e na Justiça Eleitoral, por exemplo –, imprescritível a pretensão de 
ressarcimento de dano ao erário em decorrência daquele ato, já que a imprescritibilidade pronunciada 
pelo STF especificamente quando da definição do Tema 897/RG não se restringiria à pretensão 
ressarcitória por ato doloso postulada em ação civil de improbidade administrativa, de rito especial e 
de competência da Justiça Comum. Nesse sentido, restou reconhecida prescrita a pretensão punitiva, 
mas imprescritível a pretensão de condenação em ressarcimento de valores ao erário à responsável. 
Apesar da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória no caso em exame, entendeu-se que a hipótese 
seria de extinção parcial do processo sem resolução do mérito (apenas quanto à imputação de omissão 
no dever de prestar contas e dano ao erário), quanto à imputação de dano ao erário, acolhendo-se 
preliminar arguida na defesa apresentada pela responsável, tendo em conta o decurso de grande lapso 
temporal desde a execução das despesas até as comunicações processuais endereçadas à responsável, 
em prejuízo a seu exercício de defesa. Esclareceu-se, no ponto, que o decurso do tempo, por si só, 
não tornaria, a princípio, as contas materialmente prejudicadas, no entanto, foi reconhecido no cenário 
processual a “exceção absoluta de má-defesa” ou até mesmo a impossibilidade da defesa processual, 
visto que não se poderia imaginar a oferta de defesa eficiente por quem somente teve conhecimento 
do processo e dos fatos, com oportunidade para defesa acerca de eventuais imputações, cerca de 12 
anos depois da execução das despesas auditadas. O Colegiado decidiu, por maioria, acolher a 
prejudicial de mérito apenas para, nos termos do art. 170, caput, da LCE nº 464/2012, declarar a 
prescrição decenal da pretensão punitiva quanto às sanções imputáveis à responsável; declarar a 
possibilidade do Tribunal de Contas examinar incidentalmente se o ilícito administrativo imputado 
configura ato doloso de improbidade administrativa, para fins de averiguar a prescritibilidade ou não 
da pretensão de ressarcimento de dano ao erário, conforme interpretação das rationes decidendi das 
teses jurídicas configuradoras dos precedentes vinculantes a que se referem os Temas 666, 897 e 899 
de Repercussão Geral do STF; reconhecer como imprescritível a pretensão condenatória de 
ressarcimento ao erário por omissão no dever de prestar contas, por configurar tal conduta omissiva 
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ato doloso de improbidade administrativa, conforme precedentes da Justiça Eleitoral; extinguir 
parcialmente o processo sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 71 da LCE nº 464/2012, 
quanto à pretensão ressarcitória imputada em desfavor da gestora responsável; declarar a prescrição 
quinquenal da pretensão punitiva, nos termos do art. 111, caput, da LCE nº 464/2012, quanto à sanção 
imputável à gestora pelo não atendimento de diligências determinadas pelo Tribunal; deixar de 
determinar a imediata remessa de cópias dos autos, independentemente de trânsito em julgado, ao 
Ministério Público Comum Estadual; determinar o arquivamento do processo após o trânsito em 
julgado da decisão colegiada. Processo nº 18078/2000 – TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.24 Prestação de Contas Anuais de Gestão | Omissão | Irregularidade | Dano ao erário 
Presumido| Não ocorrência. A Primeira Câmara desta Corte declarou a irregularidade das contas 
anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra referentes ao exercício de 2019, ante a 
omissão no dever de prestá-las por parte do gestor responsável, e, por conseguinte, a condenação do 
gestor ao pagamento de multa. No voto do Conselheiro Relator Carlos Thompson Costa Fernandes 
foi destacada a importância de se distinguir as consequências advindas da omissão na prestação de 
contas anuais de gestão, e, por outro lado, da omissão nas contas de determinada despesa específica. 
Nesse sentido, consignou que a omissão do gestor, na prestação das contas anuais de gestão do ente 
público, acarreta prejuízos diretos à atividade fiscalizatória da Corte, que ficaria impossibilitada de 
fiscalizar importantes documentos relacionados à gestão pública municipal, comprometendo 
frontalmente a atuação do controle externo e indiretamente a transparência pública e o controle social. 
A despeito disso, entendeu que no caso em análise não haveria que se falar em ocorrência de dano 
presumido ao erário, uma vez que não se tratou de análise de documentação comprobatória de despesa 
específica, mas sim de prestação anual de contas, que diz respeito ao exame de diversos atos 
administrativos que compõem a gestão. Com efeito, presumir dano ao erário nas Contas Anuais de 
Gestão seria presumir e imputar como dano praticamente o valor do orçamento municipal para o 
exercício financeiro em análise. Processo nº 4411/2020 – TC, Informativo de Jurisprudência do 
TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.25 Análise da gestão fiscal municipal | Exercício de 2013 | Incidência da Decisão n.º 
15666/2005-TCE, proferida no âmbito dos Processos n.º 008.346/2005 – TC e n.º 006.736/2005 
– TC, em sede de Consulta, vigente à época da prestação de contas | Cumprimento do art. 
29-A, inciso I, da Constituição Federal | Repasse ao Poder Legislativo inferior ao percentual 
de 7% | Aprovação das contas.  Versaram os autos acerca da análise da gestão fiscal de Prefeitura 
jurisdicionada, quanto ao exercício de 2013, nos moldes da Resolução n.º 04/2013-TC, sob a 
responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal no período em referência. No curso dos 
autos, sugeriu a DAM a irregularidade das contas, com aplicação de multa, em virtude do repasse, 
realizado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, em percentual acima do limite constitucional 
permitido, conforme preceitua o artigo 29-A, I, da Constituição Federal, no que foi acompanhado 

http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__TCE_RN.pdf
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pelo MPC. Em suas razões defensórias, o gestor alegou que o Tribunal não teria considerado no 
cálculo as receitas correntes líquidas do Serviço Autônomo de Abastecimento D’água Municipal – 
SAAE, no valor de R$ 2.978.508,74, conforme estabelecido no âmbito de Consulta realizada mediante 
Processo n.º 6736/2005-TC (07/10/2005) do próprio Tribunal, fato que, por si só, sob sua ótica, 
esclareceria a imprecisão apontada. Pontuou o Excelentíssimo Relator, Conselheiro-Substituto 
Antônio Ed Souza Santana, que, ao revés do afirmado pelo defendente, o Órgão Instrutivo, em sede 
de informação conclusiva, tomara por base a Receita Corrente Líquida - RCL no valor de R$ 
26.916.644, 96, e não no valor de R$ 25.974.068,92, aplicando-se sobre aquela importância o 
percentual equivalente a 7%, com base nos dados extraídos da consolidação das contas anuais 
consignados no Relatório de Prestações de Contas Anuais do Município em referência, exercício de 
2012. Afirmou que, quanto ao cômputo do valor das receitas correntes líquidas pertinentes ao Serviço 
Autônomo de Abastecimento D’água municipal- SAAE na base de cálculo para o referido repasse - 
no valor de R$ 2.978.508,74 -, deveria ser considerado o teor da decisão n.º 15666/2005- TCE, 
proferida no âmbito dos Processos n.º 008.346/2005 – TC e n.º 006.736/2005 – TC, em sede de 
Consulta, vigente à época da prestação de contas em tela. Destacou que, conforme a referida Consulta, 
o recolhimento financeiro proveniente da taxa, cobrada pela disponibilização legal e obrigatória dos 
serviços de água e esgoto municipais, deveria compor a denominada “receita tributária” estatuída pelo 
art. 29-A, caput, da Constituição Federal, integrando a base de cálculo para o repasse financeiro do 
duodécimo à Câmara Municipal, nos moldes do referido artigo. E, ainda, que esse seria o 
entendimento que deveria ser adotado no caso concreto, vez que a prestação de contas se referia ao 
exercício de 2013. Citou, por sua vez, o ilustre Relator, que tal entendimento fora superado mediante 
Decisão n.º 3181/2016-TC (Processo n.º 041/2014-TC), de 11/08/2016, a qual propôs mudança do 
entendimento adotado na Decisão nº 1.566/2005–TCE, no sentido de que “Por ostentar natureza de 
tarifa/preço público, e não de taxa, os valores pagos a concessionárias de serviços públicos municipais 
(ou a autarquias municipais) como contraprestação aos serviços de água e esgotos não devem compor 
a base de cálculo dos duodécimos, eis que se afastam da noção da receita tributária, prevista no caput 
do art. 29-A do texto constitucional”. Ressaltou, contudo, que esse novo entendimento não deveria 
ser aplicado a exercícios anteriores, já que até então o entendimento do Tribunal havia se consolidado 
em outro sentido. Assim, discordando do Corpo Técnico e do MPC, considerou o douto Conselheiro-
Substituto que o repasse realizado pelo Poder Executivo ao Legislativo do município fiscalizado, no 
exercício de 2013, não teria extrapolado o limite constitucional de repasse do duodécimo, definido no 
art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, concluindo, assim, por afastar a irregularidade apontada, 
em razão da necessária aplicação no caso do entendimento consubstanciado na Decisão n.º 
15666/2005-TCE, proferida no âmbito dos Processos n.º 008.346/2005 – TC e n.º 006.736/2005 – 
TC, no que foi acompanhado pelo Colegiado da 2ªCâmara desta Corte de Contas. Processo nº 700948 
/ 2013 – TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº 4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

1.4.26 Consulta. FUNDEB. Transferência de recursos. Instituição comunitária. Instituição 
filantrópica. Prestação de serviço. Educação especializada. Possibilidade. Consulta acerca da 
possibilidade de utilizar 40% (quarenta por cento) da parcela restante dos recursos do FUNDEB para 
uma entidade conveniada, a fim de esta fornecer ao Município mão de obra especializada em educação 
especial a ser prestada na própria rede de ensino municipal. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas 
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do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, conheceu a presente consulta respondendo no 
sentido que é possível transferir recursos do FUNDEB, desde que observado o patamar de 40%, bem 
como as normas constitucionais e legais aplicáveis à matéria, as instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, que atuem na 
educação especializada, para prestar serviço de apoio à rede regular de ensino ou para desenvolver os 
serviços educacionais em seus próprios estabelecimentos, sendo vedada, em respeito ao princípio 
constitucional do concurso público, a celebração de convênio que tenha como objeto o mero 
fornecimento de profissionais para atuar de forma habitual na rede pública de ensino municipal. 
Processo nº 00417/18-7, Boletim de Jurisprudência do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.27 Consulta. Pagamento de Restos a Pagar. Repasse decorrente dos convênios. Transferência 
de recursos em atraso. Não configura irregularidade. Consulta sobre as parcelas de obras, que 
tenham como fonte de recursos convênios com os governos estadual e federal, empenhadas, 
liquidadas e não pagas pela ausência de recebimento dos respectivos repasses pelo município serão 
consideradas como irregulares? A legislação aplicada a presente consulta foi a legislação vigente a 
época da consulta, isto é, a Portaria nº 447/202 da STN, que determinou que os recursos transferidos 
pela União ou Estado aos municípios, a título de convênio, cujo fato gerador da despesa para o órgão 
repassador tenha ocorrido num exercício e sua efetiva transferência deu-se no exercício seguinte, sejam 
computados como receita do órgão recebedor referente ao exercício anterior. O Pleno Virtual do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conheceu a presente consulta 
respondendo no sentido de que com base na Portaria nº 447/2002 da SNT, a receita proveniente de 
recursos vinculados que tiveram o seu fato gerador ocorrido em 2004, devem ser contabilizados como 
receita de 2004 servindo de lastro financeiro para o pagamento dos restos a pagar vinculados a tais 
despesas. Logo, parcela de obras, que tenham como fonte recursos convênios com os Governos 
Estadual e Federal, empenhadas, liquidadas e não pagas pela ausência de recebimento dos respectivos 
repasses pelo Município no exercício de 2004, não poderão ser consideradas como irregulares. 
Processo nº 26267/19-8, Boletim de Jurisprudência do TCECE nº 2/21, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

1.4.28 Responsabilidade solidária de contador por infração tributária. É inconstitucional lei estadual 
que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais 
estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. É formalmente inconstitucional norma estadual que 
atribui ao contabilista a responsabilidade solidária, quanto ao pagamento de impostos e de penalidades 
pecuniárias, no caso de suas ações ou omissões concorrerem para a prática de infração à legislação 
tributária. Isso porque lei estadual, que amplie as hipóteses de responsabilidade de terceiros por 
infrações, invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer normas gerais 
em matéria tributária (1), conforme disposto no art. 146, III, b, da Constituição Federal (CF) (2). Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na 
ação direta, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 45, XII-A, XIII e § 2º, da Lei 11.651/1991 
do Estado de Goiás, e 36, XII-A e XIII, do Decreto 4.852/1997 do mesmo ente federativo. ADI 
6284/GO, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1029, disponível em: 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 68 de 116 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 

 

1.4.29 Despesa. Taxas bancárias. Afastamento do débito. Princípio da insignificância. A incidência 
do princípio da insignificância (bagatela), para afastar débito referente a taxas bancárias com baixo 
valor originário, possui plena aplicação nos processos de contas. Acórdão nº 237/2021, Boletim de 
Jurisprudência do TCEMT nº 74, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 

 

1.4.30 Prestação de contas. Contrato de fomento. Emissão extemporânea de notas fiscais. 
Comprovação de realização de objeto pactuado. Valor pendente insignificante. A emissão de 
notas fiscais, depois do fim do prazo para cumprimento de objeto previsto em contrato de fomento, 
não invalida as despesas consignadas na respectiva prestação de contas, diante da comprovação de 
que de fato houve a realização do projeto pactuado, com fundamento no princípio da verdade material. 
2. Ainda que apresentada de forma extemporânea, será regular a prestação de contas de contrato de 
fomento quando as provas documentais são aptas a atestar que os recursos públicos foram 
efetivamente aplicados na execução de objeto pactuado. 3. Em respeito aos princípios da 
insignificância e da economia processual, dispensa-se o recolhimento de valor pendente em prestação 
de contas de contrato de fomento, quando representar percentual insignificante em relação ao total 
dos recursos recebidos e aplicados e não configurar prejuízo ou malversação de recursos públicos. 
Acórdão nº 401/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 74, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 

 

1.4.31 Transparência. Audiência Pública. Discussão e elaboração da LDA e LOA. Comprovação. A 
mera publicação de edital de convocação para participação em audiência pública de discussão e 
elaboração de LDO e LOA, em meio oficial e portal de transparência do município, não demonstra, 
por si só, a sua efetiva realização, sendo indispensável outros elementos de prova, como cópia da lista 
de presença e da ata da audiência pública. Parecer Prévio nº 113/2021, Boletim de Jurisprudência do 
TCEMT nº 74, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 

 

1.4.32 Consulta. Conhecimento. Aplicação dos recursos. Fonte 01. Receita de Impostos e de 
Transferência de Impostos. Fonte 36. Salário-educação. O TCE/SC respondeu à Consulta sobre 
a possibilidade de aplicação de recursos para construção de garagem coberta para abrigar os ônibus 
do transporte escolar dos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino. O Tribunal concluiu pelo 
seguinte entendimento: "Os recursos da Fonte 01 (Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Educação) e da Fonte 36 (Salário-Educação) podem ser aplicados na construção de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
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garagem coberta para ônibus escolares de propriedade do Município para o transporte dos alunos das 
redes Municipal e Estadual de ensino de educação infantil e ensino fundamental, desde que a garagem 
seja destinada exclusivamente para abrigar os ônibus escolares, não sendo permitida a aplicação desses 
recursos na construção de garagem para abrigar juntamente com os ônibus escolares outros veículos 
ou maquinários da frota municipal".  E ainda: "Desde que aplicados na educação infantil e no ensino 
fundamental, com base no art. 70 da Lei n. 9.394/1996, os recursos da Fonte 01 (Receitas de Impostos 
e d Transferência de Impostos – Educação), que tem como origem a receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, são considerados na apuração da aplicação mínima de 
25% em manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal), e os recursos 
da Fonte 36 (Salário-Educação), cuja origem é a contribuição social recolhida pelas empresas na forma 
da Lei n. 9.766/1998, não são considerados, contudo, devem ser aplicados na educação básica pública 
com base no art. 70 da Lei n. 9.394/1996, ressalvado o disposto no art. 7º da Lei n. 9.766/1988, que 
veda sua destinação ao pagamento de pessoal".  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito 
Municipal de Maracajá acerca da possibilidade de aplicação de recursos da Fonte 01 (Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Educação) e da Fonte 36 (Salário-Educação) para 
construção de garagem coberta para abrigar os ônibus do transporte escolar dos alunos da Rede 
Municipal e Estadual de Ensino de Maracajá. E, em caso de resposta positiva, se os recursos aplicados 
poderiam ser considerados para fins de apuração do limite de gastos com manutenção e 
desenvolvimento do ensino.  A Relatora observou que na Constituição Federal, o art. 212 estabelece 
que os municípios deverão aplicar nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. "Nesse 
ponto, verifica-se que ambos os recursos citados pelo consulente devem ser utilizados para financiar 
despesas com a educação básica do município. O art. 212 da Carta Constitucional foi regulamentado, 
entre outras normas, pela Lei n. 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
No art. 70 da referida norma, estão relacionadas as despesas que podem ser consideradas para fins de 
verificação do cumprimento do limite estabelecido na Constituição Federal".  E ainda complementou: 
"De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), podem ser 
consideradas despesas, entre outras, para fins do disposto no inciso II do art. 70 da Lei n. 9394/96 a 
ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de esportes nas escolas e outras 
instalações físicas de uso exclusivo do sistema de ensino". @CON-21/00353580, Informativo de 
Jurisprudência do TCESC nº 87, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2064&op=doc 

 

1.4.33 Consulta. Assinatura eletrônica. Órgãos públicos. Regulamentação por poder ou órgão. 
Possibilidade. O TCE/SC respondeu à Consulta sobre assinatura eletrônica com o seguinte 
entendimento: "O art. 4º da Lei (federal) nº 14.063/2020 classificou as assinaturas eletrônicas em três 
espécies: simples, avançada e qualificada. Nos termos do art. 5º, caberá ao titular do poder ou do órgão 
constitucionalmente autônomo de cada ente federativo, no âmbito de suas competências, estabelecer 
o nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em documentos e em interações com o ente 
público, disciplinando os procedimentos inerentes ao uso de certificado digital e da utilização de 
assinaturas". "A administração pública poderá utilizar outros mecanismos de assinatura eletrônica, 
além do certificado digital ICP-Brasil, podendo promover a sua própria cadeia de certificados digitais, 
contudo, necessário a regulamentação de todo o processo, sendo imprescindível estabelecer quando 
essa assinatura eletrônica pode ser utilizada e suas interações com os demais entes públicos. Por força 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100353580
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2064&op=doc
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do disposto no art. 5° da Lei (federal) n° 14.063/2020, os consórcios públicos não podem definir os 
níveis mínimos exigidos para a assinatura em documentos e em interações com o ente público, 
devendo observar o disposto pelos entes federativos participantes", concluiu. O TCE/SC também 
recomendou a verificação da compatibilidade dos Prejulgados 1804, 1934 e 2131 em razão da nova Lei 
(federal) n. 14.063/2020.  Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito de Luzerna, juntamente com 
o Prefeito de Campos Novos e o Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública 
Municipal – CIGA, com os seguintes questionamentos: "a) Podem os órgãos públicos utilizarem 
outros mecanismos de assinatura digital, além do certificado digital ICP – Brasil? b) É possível que 
órgãos públicos promovam sua própria cadeia de certificados digitais, inclusive por consórcio público 
desde que assegurados a integridade, autenticidade, o não repúdio e a irretroatividade?".  Em seu voto, 
o Relator destacou que a nova legislação (Lei federal 14.063/2020) sobre a matéria indica a 
possibilidade da utilização de outros mecanismos de assinatura eletrônica pela administração pública, 
para além do certificado digital ICP- Brasil. "Apenas entendo pertinente especificar na resposta a 
impossibilidade de que consórcios públicos estabeleçam o nível mínimo exigido para a assinatura 
eletrônica em documentos, já que, conforme o art. 5º da Lei (federal) n. 14063/2020, 'No âmbito de 
suas competências, ato do titular do Poder ou do órgão constitucionalmente autônomo de cada ente 
federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em documentos e em 
interações com o ente público'. Portanto, qualquer cadeia de certificados digitais adotada por 
consórcio público pressuporá a regulamentação pelos entes federativos que o formaram". @CON-
21/00240972, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 87, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2064&op=doc 

 

1.4.34 Consulta. Questionamento. Possibilidade de o Poder Público realizar o impulsionamento de 
conteúdo em redes sociais. O TCE/SC respondeu à Consulta sobre a possibilidade de o Poder 
Público realizar impulsionamento de conteúdo em redes sociais com o seguinte entendimento: "O 
Poder Público pode realizar o impulsionamento de conteúdo em redes sociais desde que observado o 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, previsto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal 
e respeitada às normas financeiras e orçamentárias. Deve, ainda, realizar o monitoramento das 
publicações impulsionadas para fins de liquidação de despesa, com a utilização de instrumentos de 
métricas que possam comprovar objetivamente o número de usuários impactados, usuários com 
interação, além da interação, compartilhamento e performance". Trata-se de Consulta formulada pelo 
Presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí sobre a possibilidade de o Poder Público se utilizar do 
mecanismo de impulsionamento nas publicações que são inseridas em seu perfil nas redes sociais. O 
Relator informou que "a Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispõe sobre as normas 
gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por 
intermédio de agências de propaganda no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, traz a previsão de que nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídos 
como atividades complementares os serviços especializados pertinentes à criação e ao 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas 
tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias (art. 2º, § 1º, 
Lei)". Assim sendo, ele observou que "a Administração Pública pode realizar o impulsionamento de 
suas publicações nas redes sociais. Entretanto, destaca-se que tais publicações devem possuir caráter 
educativo, informativo ou de orientação social dentro da competência e finalidade institucional de 
cada órgão público, nos termos do art. 37, § 1º, da Constituição Federal".  O Relator concluiu que "a 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1804
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=1934
http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2131
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100240972
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100240972
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2064&op=doc
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Administração Pública pode realizar o impulsionamento de suas publicações nas redes sociais. 
Entretanto, destaca-se que tais publicações devem possuir caráter educativo, informativo ou de 
orientação social dentro da competência e finalidade institucional de cada órgão público, nos termos 
do art. 37, § 1º, da Constituição Federal". @CON-21/00280842, Informativo de Jurisprudência do 
TCESC nº 87, disponível em: 
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2064&op=doc 

 

1.4.35 Recurso de Reconsideração. Conhecimento. Multa pela ausência do laudo conclusivo. 
Prestação de Contas Regular. Art. 242 RITC/PA. Faculdade. 1. Quando a ausência do laudo 
conclusivo não acarretar o julgamento irregular das contas, nem prejuízo ao exercício do Controle 
Externo, considerando as circunstâncias do caso concreto, poderá ser dispensada a fixação da multa 
a que se refere o art. 2ª da Resolução TCE 13.989/95, desde que a falta não acarrete, materialmente, 
grave infração ou dano ao erário (art. 245 RITCE/PA), pois a aplicação da penalidade constitui 
faculdade desta Corte (art. 242 RI-TCE/PA). 2. Recurso de Reconsideração conhecido e provido. 
Acórdão nº 61.272/2021, Informativo do TCEPA nº 10, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

1.4.36 Responsabilidade. Convênio. Desvio de Finalidade. Entidade de Direito Privado. Decisão 
Judicial. Dívida. Passivo trabalhista. Solidariedade passiva. O bloqueio judicial de recursos de 
convênio para pagamento de dívidas trabalhistas de entidade privada convenente configura débito 
decorrente de desvio de finalidade e, portanto, implica a responsabilidade de o ente beneficiário, 
solidariamente com seus administradores, restituir os respectivos valores aos cofres do concedente 
(Súmula TCU 286). Acórdão nº 12196/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

1.4.37 Prestação de Contas. Ausência. Esclarecimento de Responsáveis. Sanção.A ausência do 
comparecimento aos autos do ordenador de despesas, validamente instado a apresentar os devidos 
esclarecimentos quanto aos itens que formam as irregularidades em referência, representa afronta às 
decisões desta Corte, ensejando a aplicação da sanção estabelecida no art. 63, inciso IV, da Lei 
Complementar Estadual, nº 63/90. Acórdão nº 24512/2021, Boletim de Jurisprudência do TCERJ 
Agosto/2021, disponível em:  https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-
jurisprudencia 

 

2 Direito Constitucional  

 

2.1 Ação de Improbidade Administrativa. Indisponibilidade de bens. Inclusão do valor da multa 
civil no importe a ser bloqueado. Incidência nas ações ancoradas no art. 11 da Lei nº 
8.429/1992. Possibilidade. Tema 1055. É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na 
medida da indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, inclusive nas 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100280842
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2064&op=doc
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A286/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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demandas ajuizadas com esteio na prática de conduta prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, 
tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. A questão submetida à análise é definir 
se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de 
bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com 
esteio na prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios 
nucleares administrativos. Quanto à primeira questão levantada, é preciso, para logo, assinalar que, ao 
que revelam os julgados desta Corte Superior alusivos ao tema, não há dissídio jurisprudencial entre 
os órgãos Fracionários especializados na temática, que apontam para a admissibilidade de inclusão da 
multa civil na indisponibilidade de bens na ação de improbidade. Mesmo ao tempo do julgamento 
repetitivo acerca da dispensa de demonstração de dissipação patrimonial como requisito para a 
concessão da medida de indisponibilidade (REsp 1.366.721/BA), já havia pronunciamentos dos 
Julgadores desta Corte Superior acerca da inclusão da multa civil no importe a ser constrito na ação 
de improbidade. Essa posição se mostrou dominante, uníssona, pacífica e atual. Assim, muito embora 
a premissa para o não cômputo do valor da multa civil, para certos ilustrativos de alguns Tribunais, 
como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concentre-se em alegada antecipação de pena, 
a interpretação que se deu neste colendo Superior Tribunal de Justiça é de que devem ser 
empreendidas providências para que o processo esteja assegurado quanto à eventual condenação 
futura, no que engloba a reprimenda pecuniária. Essa concepção ficou bem revelada no entendimento 
que se formou acerca da solidariedade passiva nessa determinação constritiva, ou seja, se é certo que 
não é possível promover a totalidade do bloqueio sobre todos os acionados (uma supergarantia), lado 
outro qualquer réu está sujeito a experimentar sobre si a integralidade da medida, ainda que haja na 
demanda outros réus que não tenham suportado qualquer efeito da indisponibilidade. Isso porque o 
objetivo é, tão logo detectada a plausibilidade da pretensão, que se tenha a garantia nos autos: uma 
vez alcançada a integralidade da garantia sobre qualquer réu, nada mais há de ser indisponibilizado, 
até que se resolva a responsabilidade - se houver - de cada qual. Em desdobramento, na segunda 
questão suscitada no aresto de afetação ao tema 1.055, busca-se saber se a medida constritiva também 
poderia incidir nos casos de ações ancoradas exclusivamente na potencial prática de atos tipificados 
como violadores a princípios administrativos (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). A pergunta se situa no 
fato de que, em casos tais, pode não ocorrer lesão alguma aos cofres públicos, nem mesmo proveito 
pessoal ilícito, isto é, a repercussão patrimonial do fato reputado ímprobo seria limitada ou inexistente. 
Pela pesquisa de jurisprudência dos órgãos Fracionários desta Corte Superior, essa questão desdobrada 
da primeira não é causa suficiente para apartar a compreensão de que, igualmente, o valor da multa 
civil é passível de ser bloqueado, ainda que seja o único montante a gerar bloqueio nessas ações 
fundadas em ofensa a princípios nucleares administrativos. Noutras palavras, ainda que inexistente 
prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, é possível a decretação da providência 
cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária 
de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos 
de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública. Essa 
providência de inclusão da multa civil na medida constritiva em ações de improbidade administrativa 
exclusivamente amparadas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não implica violação do art. 7º, caput e 
parágrafo único, da citada lei, pois destina-se, de todo modo, a assegurar a eficácia de eventual 
desfecho condenatório à sanção de multa civil. REsp nº 1.862.792-PR, Informativo de Jurisprudência 
do STJ nº 706, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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2.2 ADPF: lei municipal, rádios comunitários e competência privativa da União – ADPF 
335/MG. É inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração de serviço de 
radiodifusão comunitária.Por tratar de matéria de competência reservada à União, apresenta vício de 
inconstitucionalidade formal lei municipal que: a) institui direitos e obrigações das rádios comunitárias, 
b) autoriza seu funcionamento e exploração no âmbito de seu território, e c) estabelece infrações, 
sanções e o pagamento de taxa de funcionamento. As normas constitucionais são claras ao dispor que 
cabe à União legislar privativamente a respeito da radiodifusão, assim como explorar os serviços de 
radiodifusão sonora [Constituição Federal (CF), art. 21, XII, a; art. 22, IV; art. 223 (1)]. Dentro do 
esquema constitucional de competências, não há espaço para a atuação do legislador municipal. 
Principalmente quando se observa que o ato normativo local não está de acordo com a disciplina 
nacional sobre o tema (Lei 9.612/1998). Com esse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido 
formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a 
inconstitucionalidade formal da Lei 9.418/2004 do município de Uberaba/MG. ADPF nº 335/MG, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1027, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
027.pdf 
 

2.3 Autonomia do Banco Central do Brasil (BACEN): constitucionalidades da LC  179/2021 – 
ADI 6669/DF. É constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que define os objetivos do Banco 
Central e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu Presidente e de seus 
diretores. Não se exige reserva de iniciativa em norma que, transcendendo o propósito de dispor sobre 
servidores públicos ou criar órgão público, dá configuração a uma instituição de Estado, definindo os 
objetivos do Banco Central e tratando de sua autonomia, da nomeação e da exoneração de seu 
Presidente e diretores. O art. 48, XIII, da Constituição Federal (CF) (1) prevê, expressamente, a 
competência do Congresso Nacional para dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, que 
compõem o cerne da atuação do Banco Central. Ainda que a reserva de iniciativa fosse exigível, o 
trâmite simultâneo de projeto de lei de iniciativa parlamentar e projeto de lei de iniciativa presidencial 
com identidade de propósitos revela inequívoca vontade política do chefe do Executivo em deflagrar 
o processo legislativo no sentido de conferir autonomia reforçada ao Banco Central do Brasil e 
resguardar a política monetária de indevidas influências políticas. A Câmara dos Deputados, ao 
apensar os dois projetos com conteúdo praticamente idênticos e ao atribuir precedência à proposição 
do Senado [Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), arts. 142 e 143] (2), cumpriu os 
preceitos regimentais que regulamentam a matéria. Ademais, cabe destacar que a opção legislativa pela 
autonomia do Banco Central é questão essencialmente política. Não se situa, portanto, no âmbito da 
interpretação constitucional. Dessa forma, o STF deve aceitar a escolha feita pelo Poder Legislativo. 
Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado 
em ação direta de inconstitucionalidade. Vencidos os ministros Ricardo Lewandowski (relator) e Rosa 
Weber. ADI 6696/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1027, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
027.pdf 
 

2.4 Foro por prerrogativa de função. Membros do Ministério Público e Magistrados (art. 96, III, 
da Constituição Federal). Crimes comuns não relacionados com o cargo. Competência do 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
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respectivo Tribunal de Justiça Estadual. Compete aos Tribunais de Justiça Estaduais processar e 
julgar os delitos comuns não relacionados com o cargo, em tese praticados por Promotores de Justiça. 
O núcleo da controvérsia consiste em definir se Promotores de Justiça estaduais, pelo suposto 
cometimento de crime comum, possuem foro por prerrogativa de função no respectivo Tribunal de 
Justiça estadual, nos termos do art. 96, inciso III, da Constituição Federal; ou se incide, na espécie, 
por aplicação do princípio da simetria, a interpretação restritiva dada pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal ao art. 102, inciso I, alíneas 'b' e 'c', da Carta Magna, no julgamento da QO na AP 
937-RJ, segundo a qual o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes praticados no 
exercício e em razão da função pública exercida. Nesse ponto, é importante ressaltar que, de fato, o 
STF restringiu sua competência para julgar membros do Congresso Nacional somente nas hipóteses 
de crimes praticados no exercício e em razão da função pública exercida. Todavia, frise-se que referido 
precedente analisou apenas o foro por prerrogativa de função referente a cargos eletivos, haja vista 
que o caso concreto tratava de ação penal ajuizada em face de Deputado Federal. Sobre o tema, a 
Corte Especial do STJ, no julgamento da QO na APN 878/DF reconheceu sua competência para 
julgar Desembargadores acusados da prática de crimes com ou sem relação ao cargo, não identificando 
simetria com o precedente do STF. Naquela oportunidade firmou-se a compreensão de que se 
Desembargadores fossem julgados por Juízo de Primeiro Grau vinculado ao Tribunal ao qual ambos 
pertencem, criar-se-ia, em alguma medida, um embaraço ao Juiz de carreira responsável pelo 
julgamento do feito. Em resumo, esta Corte Superior apontou discrimen relativamente aos Magistrados 
para manter interpretação ampla quanto ao foro por prerrogativa de função, aplicável para crimes com 
ou sem relação com o cargo, com fundamento na necessidade de o julgador desempenhar suas 
atividade judicantes de forma imparcial. Nesse contexto, considerando que a prerrogativa de foro da 
Magistratura e Ministério Público encontra-se descrita no mesmo dispositivo constitucional (art. 96, 
inciso III, da CF), seria desarrazoado conferir-lhes tratamento diferenciado. Por outro lado, a Suprema 
Corte, em 28/05/2021, nos autos do ARE 1.223.589/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, 
por unanimidade, afirmou que a questão ora em debate possui envergadura constitucional, 
reconhecendo a necessidade de analisar, com repercussão geral (Tema 1.147), a possibilidade ou não 
do STJ, a partir do artigo 105, inciso I, alínea a, da CF, processar e julgar Desembargador por crime 
comum, ainda que sem relação com o cargo. Destarte, o precedente estabelecido pelo STF no 
julgamento da QO na AP 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos, ao passo que a prerrogativa de 
foro disciplinada no art. 96, III, da Constituição Federal, que abrange magistrados e membros do 
Ministério Público, será analisada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 1.223.589, com 
repercussão geral. Observe-se que o Pleno do STF proveu o agravo para determinar sequência ao 
recurso extraordinário, razão pela qual, em 08/06/2021 o processo foi reautuado para RE 1.331.044. 
Por derradeiro, a Quinta Turma do STJ, no julgamento do AgRg no HC 647437/SP, de Relatoria do 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, realizado em 25/5/2021 (DJe 1/6/2021), não identificou 
teratologia em situação de denúncia ofertada pelo titular da ação penal perante o Tribunal de Justiça 
de São Paulo, na qual se imputou a Promotora de Justiça a prática, em tese, de conduta delituosa não 
relacionada com o cargo. Naquela oportunidade o ilustre relator ponderou que "(...) não foi 
demonstrado de maneira patente e inquestionável que o precedente estabelecido pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da QO na AP 937/RJ, limitando o foro por prerrogativa de função 
às hipóteses de crimes praticados no exercício da função ou em razão dela, se aplicaria à paciente, 
posto que a Corte Suprema, na ocasião, não deliberou expressamente sobre o foro para processo e 
julgamento de magistrados e membros do Ministério Público, limitando-se a estabelecer tese em 
relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
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ocupam cargo eletivo." Diante disso, enquanto pendente manifestação do STF acerca do tema, deve 
ser mantida a jurisprudência até o momento aplicada que reconhece a competência dos Tribunais de 
Justiça Estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por Promotores de Justiça. 
CC 177.100-CE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 708, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 
 

2.5 COVID-19 e requisito para isenção da taxa de inscrição do ENEM 2021 – ADPF 874/MC-
DF. Em razão do contexto de anormalidade decorrente da pandemia da Covid-19, é descabida a 
exigência de “justificativa de ausência” às provas do ENEM 2020, como requisito para a concessão 
de isenção da taxa ADde inscrição para o ENEM 2021. A exigência da comprovação documental do 
motivo do não comparecimento às provas do ENEM 2020 — como requisito para a obtenção de 
isenção da taxa de inscrição para o ENEM 2021 — revela-se destituída de razoabilidade e vulnera 
preceitos fundamentais da Constituição Federal (CF). As políticas públicas devem se voltar ao 
incentivo da continuidade dos projetos de vida dos estudantes e não o contrário, como faz a norma 
inscrita nos itens 1.4 e 2.4 do Edital 19/2021 do Ministério da Educação (1). A aludida exigência acaba 
por penalizar os estudantes que fizeram a difícil escolha de faltar às provas para atender às 
recomendações das autoridades sanitárias como forma de conter a disseminação da Covid-19. Ao 
assim dispor, o ato questionado desprestigia as políticas estatais de incentivo à observância dessas 
recomendações sanitárias, contrariando o dever de proteção da saúde pública (CF, art. 196) (2). Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, concedeu medida cautelar, para determinar a 
reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, deixando-se de exigir justificativa de ausência 
do ENEM 2020, de quaisquer candidatos, em razão do contexto pandêmico — como previsto no 
item 1.4.1 do edital do ENEM 2020 (Edital 55/2020 – ENEM digital e Edital 54, de 28 de julho de 
2020 – ENEM impresso), para que seja concedida a isenção na taxa de inscrição aos estudantes que 
comprovarem incidir em uma das hipóteses do item 2.6 do Edital 19/2021 do Ministério da Educação. 
O ministro Nunes Marques acompanhou o relator com ressalvas. ADPF nº 874/MC/DF, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1028, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
028.pdf 
 

2.6 Leis estaduais: criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios e EC 15/1996 
– ADI 4711/RS. É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de municípios sem edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da 
CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/1996.  A dicção do aludido dispositivo 
constitucional — na redação dada pela EC 15/1996 — impõe a aprovação prévia de leis federais para 
que os estados-membros da Federação sejam autorizados a iniciar novos processos de emancipação 
municipal. Até que isso ocorra, leis estaduais que versem sobre o tema são inconstitucionais. Com 
esses entendimentos, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta e declarou: (i) a 
inconstitucionalidade da Lei Complementar (LC) 13.587/2010; e (ii) a não recepção das LCs 
10.790/1996, 9.089/1990 e 9.070/1990, todas do Estado do Rio Grande do Sul (2). ADI 4711/RS, 
Informativo de Jurisprudência do STF nº 1028, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
028.pdf 
 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1028.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1028.pdf
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http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1028.pdf
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2.7 Sistema de Deliberação Remota (SRD) e tramitação de medidas provisórias durante a 
pandemia do COVID-ADI 6751/DF, ADPF 661/DF e ADPF 663/DF. A tramitação de medidas 
provisórias pelo Sistema de Deliberação Remota (SRD) — instituído em razão da pandemia do novo 
coronavírus e regulado pelo Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
n. 1/2020 — não viola o devido processo legislativo. As adaptações promovidas em virtude da grave 
pandemia da COVID-19 pelos órgãos diretivos do Congresso Nacional, por meio da deliberação 
remota e em ambiente virtual, permitiram a continuidade do funcionamento das Casas Legislativas e 
o pleno exercício de suas competências constitucionais. Nesse contexto, mostra-se razoável a 
possibilidade de o Congresso Nacional, temporariamente, estabelecer a apresentação de pareceres 
sobre medidas provisórias diretamente em Plenário, por parlamentar designado na forma regimental, 
em virtude da impossibilidade circunstancial de atuação da comissão mista. Essa previsão possibilita, 
em sua plenitude e com eficiência, a análise congressual das medidas provisórias editadas pelo 
Presidente da República, respeitando a competência do chefe do Executivo para sua edição, e a do 
Congresso Nacional para sua análise e deliberação, concretizando, assim, a harmonia estabelecida 
constitucionalmente no art. 2º da Constituição Federal (CF). Cabe destacar, por fim, que a dinâmica 
de votação do parecer diretamente pelo Plenário das Casas Legislativas não prejudica o direito de as 
minorias participarem eficazmente do processo legislativo, pois a votação pelo próprio Plenário atende 
ao equilíbrio de forças previsto no art. 58, § 1º, da CF (1). Com base nesses entendimentos, o Plenário, 
por maioria, julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade e parcialmente procedentes 
arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. ADI 6751/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1028, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
028.pdf 
 

2.8 COVID-19: distribuição de vacinas e planejamento sanitário. A súbita modificação da sistemática 
de distribuição dos imunizantes contra Covid19 pela União — com abrupta redução do número de 
doses — evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sanitário estabelecido pelos entes 
federados. A previsibilidade e a continuidade da entrega das doses de vacinas contra a Covid-19 são 
fundamentais para a adequada execução das políticas de imunização empreendidas pelos entes 
federados, as quais contemplam a divulgação antecipada dos calendários de vacinação, sempre 
acompanhada com grande expectativa pela população local. Nesse contexto, mudanças abruptas de 
orientação interferem nesse planejamento e acarretam uma indesejável descontinuidade das políticas 
públicas de saúde desses entes, podendo ocasionar um lamentável aumento no número de óbitos e de 
internações hospitalares de doentes infectados pelo novo coronavírus, aprofundando, com isso, o 
temor e o desalento das pessoas que se encontram na fila de espera da vacinação. Demonstrada a 
presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, o Plenário referendou medida cautelar para 
assegurar ao Estado de São Paulo, dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e na 
autorização da Anvisa, a remessa das vacinas necessárias à imunização complementar das pessoas que 
já tomaram a primeira dose. ACO 3518 MC Ref/DF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1029, 
disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 
 

2.9 Licenciamento ambiental de fase única e regulamentação de atividade garimpeira. É 
inconstitucional a legislação estadual que, flexibilizando exigência legal para o desenvolvimento de 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1028.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1028.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1029.pdf
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atividade potencialmente poluidora, cria modalidade mais simplificada de licenciamento ambiental (1). 
Considerada a predominância do interesse na uniformidade de tratamento da matéria em todo o 
território nacional (2), a regulação sobre a expedição de licenças ambientais específicas para as fases 
de planejamento, instalação e operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores se 
situa no âmbito de competência da União para a edição de normas gerais de proteção ao meio 
ambiente (3). Logo, salvo no que se relaciona ao estabelecimento de normas mais protetivas, é vedado 
aos estados-membros divergir da sistemática de caráter geral definida pelo ente central. Além disso, a 
norma estadual que permita a aplicação de procedimento de licenciamento ambiental menos eficaz 
para atividades de impacto significativo ao meio ambiente fragiliza o exercício do poder de polícia 
ambiental e caracteriza ofensa ao art. 225 da Constituição Federal (CF) (4). É inconstitucional lei 
estadual que regulamenta aspectos da atividade garimpeira, nomeadamente, ao estabelecer conceitos 
a ela relacionados, delimitar áreas para seu exercício e autorizar o uso de azougue (mercúrio) em 
determinadas condições. Na hipótese, há usurpação da competência legislativa privativa da União para 
legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (5). Com base nesses 
entendimentos, o Plenário julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei 1.453/2021 do Estado de Roraima. ADI 6672/RR, Informativo de 
Jurisprudência do STF nº 1029, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 
 

2.10 Legitimidade para executar a multa por danos causados a erário municipal.  “O Município 
prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de 
Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” Os 
estados não têm legitimidade ativa para a execução de multas aplicadas, por Tribunais de Contas 
estaduais, em face de agentes públicos municipais, que, por seus atos, tenham causado prejuízos a 
municípios. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorre da prática de atos que causaram 
prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o município lesado, 
e não o estado (1). Entendimento diverso caracterizaria hipótese de enriquecimento sem causa. Com 
base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, ao julgar o Tema 642 da RG, negou provimento a 
recurso extraordinário. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin. RE 
1003433/RJ, Informativo do STF nº 1029, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1
029.pdf 
 

2.11 Competência do TCU. Administração Federal. Poder discricionário. Abrangência. O 
conteúdo de ato administrativo discricionário pode se submeter à apreciação do TCU quando o órgão 
ou a entidade jurisdicionada afasta-se dos princípios constitucionais implícitos e explícitos a que se 
submete, entre os quais os da motivação, da eficiência e da economicidade. Acórdão nº 2061/2021, 
Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

 

3.      Direito Financeiro e Tributário 
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3.1 Imposto de Renda da Pessoa Física.IRPF. Incidência sobre juros de mora. Adaptação da 
jurisprudência do STJ ao que julgado pelo STF ao que julgado pelo STF do RE nº 855.091/RS. 
(tema 808). Preservação em parte das teses julgadas no REsp 1.089.720/RS  e recurso 
representativo de controversa REsp 1.138.685/SC. Integralidade, estabilidade e coerência de 
jurisprudência. Tema 878.  1) Regra Geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, 
o que permite a incidência do Imposto de Renda; 2 ) Os juros de mora decorrentes do pagamento em 
atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, 
posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes; 3) Escapam à regra geral 
da incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou 
fora do campo de incidência do IR. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.091/RS 
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema 808 da 
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a verbas 
remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da Lei n. 4.506/1964 que determina 
a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das 
remunerações previstas no artigo, ou seja, rendimentos do trabalho assalariado (remunerações 
advindas de exercício de empregos, cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema 808 da 
Repercussão Geral: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no 
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". O dever de manter a 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) 
impõe realizar a compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em repetitivos e precedentes 
da Primeira Seção ao que decidido no Tema 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as 
derrogações perpetradas pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses: 
1) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do 
Imposto de Renda - Precedentes: REsp. 1.227.133/RS, REsp. n. 1.089.720/RS e REsp. 1.138.695/SC; 
2) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas 
escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram 
indenização por danos emergentes - Precedente: RE 855.091/RS; 3) Escapam à regra geral de 
incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora 
do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. 1.089.720/RS. REsp nº 1.470.443-PR, Informativo 
de Jurisprudência do STJ nº 706, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

3.2 Finanças Públicas. Despesa com Pessoal. Calamidade Pública. COVID-19. Servidor 
Público. Progressão. Promoção. Parecer em Consulta TC nº 021/2021 - O art. 8º, IX, da Lei 
Complementar 173/2020 não impede a contagem de tempo de serviço entre 28/05/2020 e 
31/12/2021 para composição de interstício mínimo exigido para promoção e progressão de 
servidores e empregados públicos, mesmo no caso de o único requisito para promoção ou 
progressão ser o tempo de serviço. O Secretário de Estado de Recursos Humanos e o Procurador-
Geral do Estado formularam consulta ao TCEES com o seguinte questionamento: “O art. 8º, inciso 
IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020 impede a contagem de tempo de serviço entre 28 de 
maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para a composição de interstício mínimo exigido para a 
promoção ou progressão de servidores e empregados públicos cujo único requisito para a 
promoção/progressão seja o tempo de serviço”? O Plenário desta Corte, à unanimidade, nos termos 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=808&cod_tema_final=808
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=808&cod_tema_final=808
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=808&cod_tema_final=808
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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do voto do relator, conheceu da consulta e, no mérito, a respondeu nos seguintes termos:  1.2.1. O 
art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 não impede a contagem de tempo de serviço entre 
28/05/2020 e 31/12/2021 para composição de interstício mínimo exigido para promoção e 
progressão de servidores e empregados públicos, mesmo no caso de o único requisito para 
promoção ou progressão ser o tempo de serviço. Parecer em Consulta TC nº 021/2021. Informativo 
de Jurisprudência do TCEES nº 115, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-
content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 

 

3.3 Finanças Públicas. Educação. Manutenção e Desenvolvimento de Ensino. Limite mínimo 
e constitucional. Educação básica. COVID-19. Equipamento de Proteção Individual. 
Parecer em Consulta TC nº 22/2021. Os equipamentos de proteção individual podem ser 
comprados com valores a serem computados como manutenção e desenvolvimento do ensino, 
desde que sejam utilizados exclusivamente em escolas ou órgão/unidade administrativa da Educação 
Básica Pública. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito municipal de Serra, na qual se apresenta 
a esta Corte a seguinte indagação: “1. É possível considerar o custo com aquisição de EPl's 
destinados às escolas e alunos a fim de propiciar ambiente seguro e adequado para o funcionamento 
da atividade escolar, como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma do artigo 
70 da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), seja por meio de repasse do 
FUNDEB, seja por meio de utilização de recursos próprios, e consequentemente, inseridos no piso 
de 25% constitucional de aplicação de recursos na Educação?” O Plenário do TCEES, à 
unanimidade, nos termos do voto do relator, deliberou por conhecer da consulta e, no mérito, a 

responder nos seguintes termos:  1.1.1. Sim, os equipamentos de proteção individual podem ser 
comprados com valores a serem computados como manutenção e desenvolvimento do ensino, 
desde que sejam utilizados exclusivamente em escolas ou órgão/unidade administrativa da Educação 
Básica Pública. Parecer em Consulta TC nº 22/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEES nº 
115, disponível em: https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-
Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf 

 

3.4 ICMS. Compensação com precatório. Momento de repasse ao município. Extinção do 
crédito tributário. O repasse referente à participação que o município faz jus sobre o ICMS 
compensado com precatório se dá com a aceitação desse último como forma de quitação do crédito 
tributário, não estando condicionado (o repasse) ao momento em que o crédito estampado no 
precatório for efetivamente disponibilizado em espécie, segundo a ordem cronológica.  De acordo 
com a literalidade do § 1º do art. 4º da LC n. 63/1990, o legislador foi claro ao assentar que na 
hipótese de o ICMS ser extinto mediante compensação ou transação o estado deverá efetuar o 
repasse da participação constitucionalmente assegurada a municipalidade quando da realização desse 
ato de extinção do crédito tributário (art. 156, II, do CTN). Como cediço, a extinção de débitos 
tributários mediante compensação com créditos estampados em precatório se dá com a aceitação 
desse último como forma de quitação da dívida. Por outro lado, não há na lei federal nenhuma 
disposição postergando o momento do repasse da participação do ICMS compensado com 
precatório à ordem cronológica de efetivo pagamento dos créditos nele estampados. A propósito, a 
tese de condicionar a extinção e o repasse do ICMS à ordem cronológica do precatório intenta 

https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
https://www.tcees.tc.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-TCEES-n.-115.pdf
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transmudar a hipótese de compensação tributária para arrecadação por meio de efetivo pagamento 
de que trata o caput do art. 4º, esvaziando, assim, a norma específica contida no § 1º. REsp nº 
1.894.736-PR, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 710, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.      Direito Previdenciário 

 

4.1 Pensão por morte. Relação de trato sucessivo. Inexistência de negativa expressa de 
Administração. Prescrição de fundo de direito. Não ocorrência. Súmula nº 85 STJ. 
Aplicabilidade. Prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da 
ação.  Não ocorre a prescrição do fundo do direito no pedido de concessão de pensão por morte, 
no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando 
prescrita apenas as prestações vencidas no quinquênio que procedeu à propositura da ação. Merece 
ser aclarado na ementa do acórdão embargado o ponto quanto à prescrição do fundo de direito, se 
esta deve ocorrer na hipótese de expresso indeferimento pela Administração, a teor da Súmula 
85/STJ. A partir da leitura do voto condutor do eminente relator Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, constata-se que ficou estabelecido que, nas causas em que se pretende a concessão de benefício 
de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em 
prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto a 
obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ 
(fls. 429). Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de 
pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 
(cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob 
pena de fulminar o lustro prescricional. Com isso, aclaram-se os itens 6 e 8 da ementa do acórdão 
proferido no EREsp 1.269.726-MG, cujas redações devem ser as seguintes: 6. Situação diversa 
ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais 
situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do 
indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro 
prescricional. (...) 8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de 
direito no pedido de concessão de pensão por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da 
Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no 
quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. EDCL nos REsp 
1.269.726-MG, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.2 Pensão vitalícia por morte de detentor de cargo eletivo. A concessão de pensão vitalícia à viúva, 
à companheira e a dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador, falecidos no exercício do 
mandato, não é compatível com a Constituição Federal (CF). Os cargos políticos do Poder 
Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual 
não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob 
pena de afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade com 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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gastos públicos. Ademais, desrespeita o princípio republicano e o princípio da igualdade a outorga 
de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que esteja presente o fator de diferenciação 
que justificou sua concessão na origem. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, 
julgou procedente o pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental 
para declarar a não recepção, pela CF, da Lei 104/1985 do Município de Nova Russas/CE (2); e a 
inconstitucionalidade do art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do mesmo 
município (3). ADPF nº 764/CE, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 1027, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1027.pdf 

 

4.3 Aposentadoria de servidor policial: iniciativa parlamentar e tratamento diferenciado – ADI 
5421/DF. É formalmente constitucional lei complementar – cujo processo legislativo teve origem 
parlamentar – que contenha regras de caráter nacional sobre a aposentadoria de policiais. Não há se 
falar em violação das alíneas do art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal (CF) (1), pois “a iniciativa 
reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação 
ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, 
deve necessariamente derivar de norma constitucional expressa e inequívoca” (2). Na hipótese, a lei 
impugnada não invadiu campo reservado à iniciativa privativa do Presidente da República, pois não 
teve como propósito dispor unicamente sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União 
(CF, art. 61, § 1º, c). É constitucional a adoção — mediante lei complementar — de requisitos e 
critérios diferenciados em favor dos policiais para a concessão de aposentadoria voluntária. O 
próprio texto constitucional reconhece a situação particular dos agentes de segurança, permitindo 
que lei complementar atribua regras especiais de aposentadoria, conforme a atual redação do art. 40 
da CF (3). Impende ressaltar que a constitucionalidade da Lei Complementar (LC) 51/1985, em sua 
redação anterior, foi reconhecida pelo STF (4) e esse posicionamento foi posteriormente reforçado 
em sede de repercussão geral (5). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, julgou 
improcedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 
1º, II, da LC 51/1985, na redação dada pela LC 144/2014 (6). ADI 5241/DF, Informativo de 
Jurisprudência do STJ nº 1027, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_
1027.pdf 

 

4.4 Prestação de Contas de Governo. Regime Próprio de Previdência Social. Não repasse integral 
das consignações previdenciárias. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. Não 
atesta a regularidade do devedor. Modulação temporal dos efeitos. Inaplicabilidade. Parecer 
prévio pela desaprovação das contas. Prestação de Contas de Governo do município de Santa 
Quitéria de responsabilidade do prefeito. O não repasse integral dos valores consignados das 
contribuições previdenciárias gera acumulação de passivos previdenciários que vão obrigar ao ente o 
pagamento de multa e juros de mora que geram dano ao erário e, por isso causa de reprovação de 
contas. Entretanto, esse tribunal diante dessa irregularidade, caso haja Certidão positiva com efeito 
negativo do Órgão de Previdência, vem mitigando esta irregularidade, ao ponto de não reprovar as 
contas, aplicando a modulação temporal dos efeitos, conforme jurisprudência que era pacífica no 
extinto TCM. Ocorre que não foi comprovada a quitação do débito ou seu parcelamento pelo Órgão 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1027.pdf
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responsável, nesse caso, o IPESQ. Foi apresentado somente o Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), emitido pelo Sistema de Informação dos Regimes Públicos de Previdência 
Social (CADAPREV) que atesta que o município segue normas de boa gestão, de forma a assegurar 
o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, e não, a regularidade do devedor 
perante o IPESQ. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria de votos, decidiu 
pela emissão de Parecer Prévio Desfavorável à Aprovação das Contas. Processo nº 12494/2018-8, 
Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

4.5 Consulta. Servidor Público. Proventos que não excedem o teto do RGPS. Restituição dos 
descontos a título de contribuição previdenciária. RGPS. Correção pela IPCA. Incidência a 
partir do pagamento indevido.  Consulta formulada pelo Instituto de Previdência do Município de 
Pacajús-CE - PACAJUSPREV, sobre a forma a ser adotada para a restituição de contribuição 
previdenciária paga por servidores inativos cujos proventos não ultrapassam o teto do Regime Geral 
da Previdência Social - RGPS e qual seria o índice de correção monetária a ser utilizado e sobre quais 
valores este índice deve incidir: se sobre o valor total dos descontos ou se sobre cada valor mensal 
individualizado. Nos termos do § 18, do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária 
incidirá sobre os proventos de aposentadorias e pensões, concedidas pelo Regime Próprio de 
Previdência Social, que superem o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. Conforme prescreve o art. 20 da Lei 28/2009, que institui o Regime Próprio do 
Município de Pacajus, a contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita a 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. A correção monetária incidirá a partir 
do pagamento indevido, conforme a Súmula 162 do STJ. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, respondeu no sentido de que é devida a restituição, de 
ofício pelo Consulente, dos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária sobre os 
proventos de servidores que não excedam o teto do RGPS, devendo os valores restituídos serem 
corrigidos pelo IPCA a partir da data em que cada parcela foi descontada. Processo nº 02779/2019-
3, Informativo de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

4.6 A omissão na cobrança do direito de receber o RGPS, compensação financeira do benefício 
de aposentadoria, enseja a aplicação de multa. Versam os autos sobre Auditoria realizada em 
Instituto de Previdência Municipal, com o objetivo de verificar a consistência da base cadastral, a 
correção e a tempestividade das contribuições previdenciárias, a correção do valor da taxa de 
administração, o cumprimento dos termos de parcelamento e a boa gestão dos recursos. Observadas 
as normas previstas no Manual de Auditoria deste Tribunal, o Memorando de Planejamento e as 
Matrizes de Planejamento e de Possíveis Achados, previamente elaboradas, a equipe designada 
realizou os trabalhos de auditoria e ao final apontou os seguintes achados: 1) O instituto não possuía 
registros individualizados dos seus segurados, bem como dos aposentados e pensionistas e o órgão 
patrocinador, Prefeitura Municipal, embora possuísse dados individualizados, não registrava os valores 
mensais patronais para cada segurado, descumprindo o disposto no art. 1º, VII, da Lei 9.717/2008, 
c/c os incisos e parágrafo único do art. 18 da Portaria MPS 402/2008 e art. 15 da Portaria MPS 
403/2008, bem como o art. 10, §2º e incisos da Lei Municipal 150/2002; 2) O instituto não recebeu 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9717.htm#art1VII
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/portarias/arquivos/2020/portaria-mps-no-402-de-2008-atualizada-ate-19agor2020.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-403.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/PORTARIA-403.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 83 de 116 

tempestivamente nenhum repasse por parte da Prefeitura Municipal relativo às contribuições patronais 
e suplementar, bem como os valores retidos de seus segurados, referentes aos meses de competência 
de abril de 2017 a agosto de 2018, assim como não recebeu os repasses da parte patronal e suplementar 
dos servidores em benefício de auxilio-saúde; 3) A Administração Municipal não enviou à Câmara 
projeto de lei para readequação de alíquotas para custeio do déficit atuarial apurado na reavaliação 
atuarial do ano base de 2017; 4) O gestor do instituto não requereu a compensação financeira 
previdenciária de seus aposentados, que contribuíram de forma recíproca para o Regime Geral de 
Previdência Social, caracterizando renúncia de receita. Quanto à irregularidade descrita no item 1, o 
relator, conselheiro Sebastião Helvecio, determinou que os atuais gestores comprovem no prazo de 
180 dias, sob pena de multa, a adoção de medidas no sentido de individualizar e atualizar o registro de 
seus segurados, aposentados e pensionistas no sentido de dar cumprimento à legislação aplicada, bem 
como que permita ao gestor do instituto acesso ao sistema de informações. No que tange ao item 2, a 
relatoria destacou que a Denúncia 1053929, também versa sobre a ausência de repasses de recursos 
previdenciários pela Prefeitura ao instituto, tendo o estudo técnico constante nos autos da Denúncia 
confirmado que os acordos celebrados quanto à dívida acumulada entre abril de 2017 a agosto de 
2018, período também analisado nestes autos, estão sendo cumpridos na forma acordada. Sendo 
assim, o relator considerou sanado o presente apontamento, determinando o envio de cópia desta 
decisão ao relator da aludida Denúncia para fins de conhecimento. Já em relação ao item 3, o relator 
determinou que o atual gestor municipal comprove a readequação das alíquotas previdenciárias para 
equacionar o equilíbrio atuarial por intermédio de envio de projeto de lei ao Legislativo Municipal 
implementando a alíquota definida na reavaliação atuarial de 42,66%, de forma escalonada até que se 
constitua o equilíbrio atuarial, no prazo de 180 dias, sob a pena de multa. Por fim, quanto ao item 4, 
o relator destacou, nos termos do relatório inicial, que a compensação previdenciária entre os regimes 
geral e próprio instituído pela Lei 9.796/1999, ocorre quando há hipótese de contagem recíproca de 
tempos de contribuição entre um regime e outro. Na sua contagem de tempo deve ser considerado o 
tempo de seu regime de origem e neste caso, o RPPS, que é o regime instituidor, tem o direito de 
receber do RGPS, enquanto regime de origem, compensação financeira do benefício de aposentadoria 
nos termos do caput do art. 4º da referida lei. In casu, de acordo com a equipe de auditoria, apurou-se 
que 26 segurados do instituto estavam recebendo benefício de aposentadoria. Dos aposentados, 
verificou-se que 20 apresentaram Certidão de Tempo de Serviço expedido pelo INSS. Entretanto, o 
gestor do instituto não apresentou os requerimentos da compensação financeira previdenciária destes 
aposentados, caracterizando renúncia de receita na ordem de R$606.953,75, valor este balizado na 
reavaliação atuarial do ano base de 2017 para o exercício de 2018. O relator asseverou não ter 
identificado nenhum elemento capaz de confirmar a adoção de medidas para a compensação 
previdenciária e, por se tratar de irregularidade material, a qual, se não devidamente cobrada, trará 
prejuízos à entidade, e, ainda, sendo de responsabilidade do gestor a efetivação de medidas saneadoras, 
as quais não restaram comprovadas nestes autos sua adoção, votou pela imputação de multa pecuniária 
no valor de R$3.000,00 ao gestor da entidade. Determinou, ademais, que o atual gestor comprove no 
prazo de 180 dias, sob pena de multa, o requerimento da compensação previdenciária de todos os 
segurados aposentados que apresentaram contagem de tempo recíproca mediante apresentação de 
Certidão de Tempo de Serviço ou Tempo de Contribuição junto ao INSS. O conselheiro Cláudio 
Couto Terrão, em sede de voto vista, acompanhou o relator quanto aos itens 1, 3 e 4, bem como 
quanto ao conteúdo de suas respectivas determinações. Todavia, divergiu em relação à conclusão 
apresentada no item 2, no sentido de que a ausência de repasse, por parte do Executivo Municipal, 
dos valores relativos às contribuições patronal e suplementar, às parcelas retidas de seus segurados e 
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às partes patronal e suplementar dos servidores beneficiários de auxílio-saúde, todos referentes aos 
meses de abril de 2017 a agosto de 2018 restou sanada a ausência, porquanto existe acordo de 
parcelamento que estaria sendo cumprido, conforme estudo técnico constante na Denúncia 1053929. 
O conselheiro vistor salientou que a omissão nos repasses que estão sendo regularizados por esses 
acordos representa a continuidade de uma retenção indevida que vem sendo reiterada pelos gestores 
do município desde 2002, de forma que a intempestividade nos repasses dessas parcelas, que não 
pertencem ao ente, constitui a regra há quase duas décadas. Nesse cenário, não há como considerar 
que os parcelamentos acordados sanaram o apontamento, porquanto, apesar de serem instituto apto 
à regularização dos débitos, não podem constituir o meio habitual pelo qual o ente repassa valores que 
retém apenas a título de depositário, como no caso das parcelas do segurado. Destacou, ainda, que a 
omissão no repasse das contribuições devidas à entidade previdenciária inviabiliza a obtenção do 
equilíbrio atuarial e financeiro do regime próprio e pode acarretar efeitos nefastos aos segurados, os 
quais, mesmo sofrendo mensalmente a retenção, na fonte, de sua contribuição previdenciária, podem 
ter seus direitos violados no momento de usufruírem dos benefícios previdenciários legalmente 
estabelecidos, razão pela qual divergiu parcialmente do relator e julgou irregular o apontamento 
referente ao item 2, considerando, todavia, que o cumprimento dos termos de parcelamento 
autorizados pela Lei Municipal foi suficiente para afastar aplicação de sanção aos responsáveis. Ao 
final, o colegiado da Segunda Câmara aprovou o voto vista do conselheiro Cláudio Couto Terrão, 
julgando irregulares os atos auditados, com aplicação de multa em decorrência da omissão na cobrança 
do direito de receber do RGPS, enquanto regime de origem, compensação financeira do benefício de 
aposentadoria nos termos do caput do art. 4º da Lei 9.796/1999 (item4), sem prejuízo das 
determinações e recomendações constantes do voto do relator, que ficou vencido quanto 
ao apontamento referente à ausência de repasses das contribuições previdenciárias pelo Poder 
Executivo (item 2). Processo 1058525, Informativo de Jurisprudência do TCEMG nº 234, disponível 
em: https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 

 

4.7 Possibilidade de reajuste para preservação do valor real de aposentadoria e pensões diante 
das restrições previstas pela LC nº 173/20. Em Consulta formulada pelo gestor do Goiatuba – 
Prev foi solicitado posicionamento sobre o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão 
por morte de servidores municipais vinculados ao regime próprio de previdência, tendo em vista as 
proibições estabelecidas no art. 8º da LC nº 173/20, nos seguintes termos: (a) “O reajustamento, seja 
pela paridade ou preservação do valor real, da remuneração das aposentadorias e pensão por morte, 
está incluído na proibição da suscitada Lei Federal?”; (b) “Para os benefícios que possuem o total da 
remuneração, valor menor ao do salário mínimo vigente, é devido a aplicação de complemento 
constitucional até a vigência da proibição da Lei Federal Complementar?”; e (c) “Após o período 
proibitivo (31/12/2021), os reajustes que eram devidos poderão/deverão ser aplicados os benefícios 
geridos pelo RPPS?”. Em resposta ao item (a), o Relator afirmou que os reajustes dos proventos de 
aposentadoria e pensão concedidos para preservação do valor real não foram afetados pelas restrições 
estabelecidas no art. 8º da LC nº 173/20, posto que esta norma não pode suprimir direitos 
constitucionais resguardados no §8º do art. 40 da CF/88, desde que o índice não seja superior ao 
IPCA. Por outro lado, os benefícios concedidos com paridade poderão ser reajustados, desde que 
decorra de revisão geral anual, concedida aos servidores em atividade, nos moldes do inciso X, do 
artigo 37 da CF/88, a qual deve estar prevista em dotação da LOA e autorizada na LDO, ou de 
sentença judicial transitada em julgado ou, ainda, de determinação legal anterior ao estado de 
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calamidade e devem ser decorrentes da revisão geral anual dos servidores em atividade, nos termos do 
inciso VIII do art. 8º da referida Lei Complementar. No que tange ao questionamento (b), tendo em 
vista que os reajustes não estão sujeitos às vedações estabelecidas pelo Programa Federativo de 
Enfrentamento à Covid-19, entendeu pela procedência do complemento aos benefícios 
previdenciários concedidos com valor inferior ao salário mínimo, nos termos §2º do art. 40 c/c § 2º 
do art. 201, ambos da CF/88. Explicou que norma hierarquicamente inferior (contida em Lei 
Complementar) não suprime disposição contida na Constituição Federal. Ressaltou, entretanto, que o 
complemento não deverá ser pago quando se tratar de proventos de pensão concedidos sob a égide 
da EC nº 103/19, que alterou o §7º do art. 40 da CF/88, e possibilitou o pagamento deste benefício 
em patamar inferior ao salário mínimo, quando o dependente/beneficiário não tiver a pensão por 
morte como única fonte de renda. Em relação ao questionamento (c), respondeu que, caso não sejam 
concedidos os reajustes durante o período em que o ente esteja enfrentando os impactos da pandemia, 
eles poderão ser implementados a posteriori, nos termos do disposto no § 8º do art. 40 da CF/88 e 
no art. 7º da EC nº 41/03, bem como nas disposições constantes na lei do RPPS acerca da data base 
e ao índice a ser utilizado. A Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade. Acordão-Consulta nº 
00009/21, Informativo de Jurisprudência do TCMGO nº 35, disponível em: 
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-
35.pdf 

 

4.8 Pessoal. Pensão. Benefício de prestação continuada. Pensão militar. Acumulação. Considera-
se ilegal, negando-lhe registro, o ato de pensão militar em que haja acumulação dos respectivos 
proventos com o benefício de prestação continuada (BPC), nos termos do art. 20, § 4º, da Lei 
8.742/1993. Acórdão nº 10.426/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 370, disponível em: 

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

 

4.9 Ato pessoal sujeito à registro. Aposentadoria de servidor público estadual. Decisão 
denegatória com determinação de correções. Exclusão de parcelas pagas indevidamente. 
Omissão de órgão previdenciário, observada reiteradamente em diversos outros processos 
similares. Multa diária já fixada na decisão. Inteligência dos arts. 65 e 101 da LCE nº 464/2012 
e arts. 313 e 314 do RITCE/RN. Instauração de processo autônomo de apuração de 
responsabilidade, determinação de procedimento fiscalizatório de caráter amplo para 
levantamento do dano ao erário e reponsabilidade pelo ressarcimento. Remessa de decisão 
aos relatores das contas de governo estadual 2020 e 2021. Representação ao Ministério Público 
do Estado e ciência ao Conselho Estadual de Previdência Social, à Exma. Governadora do 
Estado e à Controladoria Geral do Estado. Versaram os autos acerca da análise da legalidade de 
aposentadoria concedida à segurada, no cargo de Auxiliar de Saúde, do quadro de servidores da 
Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP. Em acolhimento do voto do Excelentíssimo Relator, 
Gilberto Jales, o Pleno emitiu a Decisão nº 1293/2020- TC, que concluíra: a) pela DENEGAÇÃO 
DE REGISTRO ao ato concessivo da aposentadoria e à despesa dele decorrente; b) pela determinação 
ao Órgão Previdenciário responsável pela concessão do benefício, para que, no prazo de 90 (noventa) 
dias, após do trânsito em julgado desta decisão, adote as correções necessárias para regularização do 
ato concessivo, do cálculo dos proventos e sua implantação; c) no caso de descumprimento da 
presente decisão, a responsabilização do gestor responsável por seu atendimento, desde já fixada no 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/09/Informativo-de-Jurisprudencia-no-35.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 86 de 116 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia que superar o interregno fixado no item "b", com base no 
art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012, valor este passível de revisão e limitado ao teto 
previsto no art. 323, inciso II, alínea "f", do Regimento Interno, a ser apurado por ocasião de eventual 
subsistência de mora. Em sequência, houve nos autos a intimação da parte interessada e do Órgão 
Previdenciário responsável, sendo apresentada peça nominada como defesa pela primeira intimada, a 
qual fora rejeitada, ante a sua intempestividade. Diante disso, fora ratificado o trânsito em julgado 
certificado pela Diretoria de Atos e Execuções – DAE. Ato contínuo, sobreviera a citação do Órgão 
Previdenciário para cumprimento da decisão, sendo certificado o transcurso do prazo sem 
atendimento. Diante disso, o caderno processual foi remetido ao MPC, que propôs que fossem 
adotadas "as providências necessárias à execução da multa diária aplicada ao responsável, segundo 
procedimento previsto no artigo 34, parágrafo único, da Resolução n. 028/2012- TCERN, e não 
adotada a medida regularizadora cabível e não cessado o pagamento decorrente do ato impugnado, 
seja apurada a responsabilidade do gestor omisso, conforme disposto no artigo 101, parágrafo único, 
da Lei Complementar Estadual n. 464/2012, e artigo 314, §3º, c/c artigo 313, §2º, do Regimento 
Interno aprovado pela Resolução n. 009/2012-TCERN.” Posteriormente, os autos foram enviados à 
DAP, que atestara o não cumprimento da decisão do Pleno. Em seguida, o processo fora 
impulsionado à DAE para que certificasse a conduta omissiva do Órgão Previdenciário em outros 
processos, bem como as providências adotadas pelos demais relatores e sua eficácia quanto à obtenção 
de resposta do Órgão Previdenciário. Na marcha processual, a Diretoria anexou duas listas com o rol 
de citações ao Instituto, expedidas nos anos de 2020 e 2021, sem resposta, totalizando 826 mandados, 
informando também que alguns relatores estariam determinando a renovação da comunicação 
processual, sob pena de multa diária, não havendo, entretanto, registro, até a data da pesquisa, de 
cumprimento de qualquer mandado, inclusive os que detinham outras finalidades, além da obrigação 
de fazer. Assim, entendeu o Relator pela necessidade de submissão da matéria Pleno, tendo em vista 
a necessidade de uma uniformidade de tratamento para a situação constatada no processo, replicada 
em centenas de outros feitos de concessão de aposentadoria de servidores públicos estaduais. 
Ressaltou o ilustre Relator que a situação específica residiria no reiterado descumprimento pelo Órgão 
Previdenciário em questão da decisão proferida por esta Corte, notadamente quanto à determinação 
de adequação do ato concessivo e da implantação de proventos. Destacou também que se trataria de 
situação de extrema gravidade, necessitando de uma ação mais enérgica deste Tribunal, tanto em razão 
da necessidade de se garantir a autoridade e a efetividade do controle exercício por este órgão, como 
pelo dano implicado ao erário estadual, que, no caso concreto, consistiria na continuidade do 
pagamento das “vantagens transitórias” indevidamente incorporadas aos proventos da parte 
interessada. Salientou ainda o Relator que não desconhecia a ocorrência da judicialização do tema 
tratado nos autos, sendo proferida decisão liminar pelo juízo de direito determinando a "suspensão 
liminar de todos os processos do TCE/RN que tratam de pensões e aposentadorias referentes aos 
servidores da saúde concedidas após 15 de julho de 2014, até o julgamento final do referido processo 
judicial". Contudo, afirmou que, interposto Agravo de Instrumento por este Tribunal de Contas contra 
a referida decisão liminar, houvera, em 10/06/2021, decisão proferida pela Relatora, deferindo o 
pedido de efeito suspensivo ao referido Agravo, de modo que se encontrariam suspensos os efeitos 
da liminar outrora concedida pelo juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. 
Nesse passo, com fundamento no artigo 101, parágrafo único, da Lei Complementar nº 464/2012 c.c 
o art. 314, §§ 2º e 3º e art. 313, §2º, conjugado com o §1º, do Regimento Interno, registrou as 
consequências do descumprimento da decisão denegatória de registro do ato de aposentadoria que 
determina a correção de parcelas pagas indevidamente: a) multa por descumprimento da determinação 
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desta Corte; b) responsabilização administrativa pelo ressarcimento das parcelas pagas após o prazo 
fixado; c) responsabilização nas esferas cível e criminal. Por fim, em consonância com a manifestação 
ministerial, proferiu voto nos seguintes termos: a) constituição de processo autônomo, a cargo da 
Diretoria de Atos e Execuções, a fim de liquidar e executar o valor da multa cominatória, que deverá 
continuar incidindo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer determinada na Decisão nº 
1293/2020-TC ou alcançado o limite estabelecido no art. 323, inciso II, alínea "f", do Regimento 
Interno, em seu valor atualizado conforme portaria da Presidência; b) determinação à Diretoria de 
Atos de Pessoal, a fim de que, em caráter de urgência, instaure processo fiscalizatório com o objetivo 
de fixar a responsabilidade pelo dano ao erário estadual, observados os seguintes parâmetros: b.1) 
realização de levantamento dos valores que continuam sendo pagos pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado – IPERN em descumprimento às decisões do Pleno deste Tribunal de Contas; 
b.2) com alcance somente sobre as decisões que denegaram o registro de aposentadorias e 
determinaram a correção/exclusão de valores pagos indevidamente, desde que o prazo de 
cumprimento já tenha se exaurido até o momento da realização do levantamento; b.3) propor, se 
necessário, a adequação do Plano de Fiscalização Anual vigente a fim de que a fiscalização ora 
determinada seja priorizada, conferindo-se maior celeridade possível; c) remessa de cópia da decisão 
ora proferida aos Conselheiros Relatores das Contas de Governo Estadual referentes aos exercícios 
de 2020 e 2021; d) representação ao Ministério Público do Estado, com envio de cópia do presente 
processo, a fim de que atue no âmbito de sua competência quanto às possíveis repercussões nas esferas 
cível e criminal; e) intimação para fins de ciência do Conselho Estadual de Previdência Social (CEPS), 
ante a gravidade da situação de descumprimento reiterado das decisões deste Tribunal de Contas, 
acarretando grave dano ao erário estadual, especificamente ao já deficitário sistema previdenciário; f) 
intimação para fins de ciência da Exma. Sra. Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, para 
as providências que julgar cabíveis no caso; g) intimação para fins de ciência da Controladoria Geral 
do Estado. Voto que foi acolhido, integralmente, pelo Pleno da Corte. Processo nº 102523/2018– 
TC, Informativo de Jurisprudência do TCERN nº4/21, disponível em: 
http://www.tce.rn.gov.br/as/InformativoJurisprudencia/68/Informativo_n%C2%BA_042021__T
CE_RN.pdf 

 

4.10 Prestação de Contas de Governo. Regime Próprio de Previdência Social. Não repasse integral 
das consignações previdenciárias. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. Não 
atesta a regularidade do devedor. Modulação temporal dos efeitos. Inaplicabilidade. Parecer 
prévio pela desaprovação das contas. Prestação de Contas de Governo do município de Santa 
Quitéria de responsabilidade do prefeito. O não repasse integral dos valores consignados das 
contribuições previdenciárias gera acumulação de passivos previdenciários que vão obrigar ao ente o 
pagamento de multa e juros de mora que geram dano ao erário e, por isso causa de reprovação de 
contas. Entretanto, esse tribunal diante dessa irregularidade, caso haja Certidão positiva com efeito 
negativo do Órgão de Previdência, vem mitigando esta irregularidade, ao ponto de não reprovar as 
contas, aplicando a modulação temporal dos efeitos, conforme jurisprudência que era pacífica no 
extinto TCM. Ocorre que não foi comprovada a quitação do débito ou seu parcelamento pelo Órgão 
responsável, nesse caso, o IPESQ. Foi apresentado somente o Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), emitido pelo Sistema de Informação dos Regimes Públicos de Previdência 
Social (CADAPREV) que atesta que o município segue normas de boa gestão, de forma a assegurar 
o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, e não, a regularidade do devedor 
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perante o IPESQ. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por maioria de votos, decidiu 
pela emissão de Parecer Prévio Desfavorável à Aprovação das Contas. Processo nº 12494/18-8, 
Boletim de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

4.11 Consulta. Servidor Público. Proventos que não excedem o teto do RGPS. Restituição dos 
descontos a título de contribuição previdenciária. RGPS. Correção pelo IPCA. Incidência a 
partir do pagamento indevido. Consulta formulada pelo Instituto de Previdência do Município de 
Pacajús-CE - PACAJUSPREV, sobre a forma a ser adotada para a restituição de contribuição 
previdenciária paga por servidores inativos cujos proventos não ultrapassam o teto do Regime Geral 
da Previdência Social - RGPS e qual seria o índice de correção monetária a ser utilizado e sobre quais 
valores este índice deve incidir: se sobre o valor total dos descontos ou se sobre cada valor mensal 
individualizado. Nos termos do § 18, do art. 40 da Constituição Federal, a contribuição previdenciária 
incidirá sobre os proventos de aposentadorias e pensões, concedidas pelo Regime Próprio de 
Previdência Social, que superem o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. Conforme prescreve o art. 20 da Lei 28/2009, que institui o Regime Próprio do 
Município de Pacajus, a contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita a 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. A correção monetária incidirá a partir 
do pagamento indevido, conforme a Súmula 162 do STJ. O Pleno Virtual do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, respondeu no sentido de que é devida a restituição, de 
ofício pelo Consulente, dos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária sobre os 
proventos de servidores que não excedam o teto do RGPS, devendo os valores restituídos serem 
corrigidos pelo IPCA a partir da data em que cada parcela foi descontada. Processo nº 02779/19-3, 
Boletim de Jurisprudência do TCECE nº 2/2021, disponível em: 
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos 

 

4.12 Pessoal. Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Aposentadoria. 
Simultaneidade. Professor. Compatibilidade de horário. A acumulação de proventos de 
aposentadoria de cargo exercido em regime de dedicação exclusiva com proventos de outro cargo só 
é lícita se ambos os cargos se enquadrarem em uma das hipóteses do art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal e tiverem sido exercidos em períodos distintos, haja vista a previsão 
constitucional de compatibilidade de horários para a acumulação lícita de cargos e a imposição legal 
de o regime de dedicação exclusiva impedir o seu titular de exercer outro cargo, emprego ou função 
no âmbito da Administração Pública (art. 14 do Decreto 94.664/1987). Acórdão nº 11504/21, Boletim 
de Jurisprudência do TCU nº 371, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-
e-informativos/ 

 

4.13 Pessoal. Aposentadoria. Proventos. Média aritmética. Base de cálculo. Plano econômico. É 
regular a inclusão de rubrica judicial referente a plano econômico na base de cálculo dos proventos de 
aposentadoria pela média das maiores remunerações (art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal), caso 
a rubrica integre a base das contribuições previdenciárias recolhidas pelo servidor, uma vez que não 

https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/jurisprudencia/informativos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d94664.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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contraria o comando constitucional de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 
previdenciário e esse tipo de rubrica não consta do rol de vantagens que devem ser excluídas daquele 
cálculo (art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004). Acórdão nº11068/21, Boletim de Jurisprudência do TCU 
nº 371, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.14 Pensão. Exame da Legalidade. Vigência Ato. Excesso Lapso Temporal. Apreciação. 
Ponderação Princípios. Segurança Jurídica. Ato Concessivo. Registro Deferido. O conjunto 
dos aspectos jurídicos e fáticos peculiares do caso singular, entre eles o excessivo lapso temporal 
decorrido entre a vigência do ato e sua apreciação para fins de registro, dá ensejo à ponderação de 
princípios, em favor da segurança jurídica, como medida de aplicação do melhor direito e realização 
da justiça material. Precedentes do Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 61.247/21, Informativo 
de Jurisprudência do TCE PA nº 10/21, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

4.15 Aposentadoria. Exame da Legalidade. Vigência do ato. Excessivo lapso temporal. Baixa 
materialidade do valor. Apreciação. Ponderação de Princípios. Segurança jurídica. Ato 
concessivo. Registro deferido. O conjunto dos aspectos jurídicos e fáticos peculiares ao caso 
singular, no qual entre eles o excessivo lapso temporal decorrido entre a vigência do ato e sua 
apreciação para fins de registro e a baixa materialidade da diferença discutida ao erário, dá ensejo à 
ponderação de princípios, em favor da segurança jurídica, como medida de aplicação do melhor direito 
e realização da justiça material. Precedentes do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará. Acórdão nº 61.369/21, Informativo de Jurisprudência do TCE PA nº 10/21, 
disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

4.16  Representação. Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV). 
Benefícios. Óbito. Extinção tardia. Irregularidade. Dano ao erário. Sustentabilidade 
Previdenciária. Comprometimento. Gestão de Benefícios. Fragilidades. Precaução e 
Prevenção. Administração Previdenciária. Incidência. Controle de Pagamentos Eficazes. 
Imprescindibilidade. Prestação. Procedência. 1. A extinção tardia de benefícios previdenciários é 
causa de dano ao erário, que compromete a sustentabilidade do sistema de previdência e prejudica a 
eficácia das estimativas atuariais e o equilíbrio das finanças públicas. 2. A previdência social é política 
pública federativa e sistêmica com assento constitucional, de cujas finalidades se sobressaem a garantia 
da segurança e da estabilidade das relações sociais a curto, médio e longo prazos, de modo que é 
imprescindível ao gestor previdenciário agir com precaução e prevenção, a fim de imprimir higidez ao 
sistema. 3. Na gestão de benefícios previdenciários, é imprescindível a institucionalização de controles 
eficazes dos pagamentos, tendo em vista o grande volume de beneficiários e o risco sempre presente 
de manutenção de benefícios além do período devido ou da importância a ser paga. 4. Representação 
procedente. Acórdão nº 61.500/2021, Informativo de Jurisprudência do TCE PA nº 10/21, disponível 
em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
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4.17 Recurso de Reexame. Aposentadoria. Concessão Inicial. Denegação do Registro. Ascensão 
funcional. Ausente. Transformação do Regime Jurídico Celetista em Estatutário pela Lei nº 
5.378/87. Redistribuição. Possibilidade. Boa-fé e Segurança jurídica. Provimento. 1 – No 
âmbito do Estado do Pará e antes do advento da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 
5.378, de 15/07/1987, a qual promoveu a alteração do regime jurídico dos servidores ocupantes de 
emprego público na Administração Estadual, transformando em titulares de cargos de provimento 
efetivo, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei n. 749/1953), todos os 
ocupantes de funções e cargos da Administração Pública Estadual que estivessem sob a tutela da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 2 – Este Tribunal já firmou entendimento segundo o qual o 
servidor ocupante de cargo efetivo por força do art. 4° da Lei n. 5.378/87 está sujeito ao instituto da 
redistribuição, previsto no art. 50 da Lei n. 5.810/94, sendo plausível a sua aposentadoria no cargo 
derradeiramente preenchido. 3 – Transcurso de longo período de tempo que enseja a aplicação dos 
princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé. 4 – Recurso Provido. Acórdão nº 
61.548/2021, Informativo de Jurisprudência do TCE PA nº 10/21, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

4.18 Aposentadoria. Atendente Judiciário. TJPA. Apreciação da legalidade. VPNI. Ilegalidade. 
Não ocorrência. Situação remuneratória consolidada. Longo transcurso do tempo. Boa-fé. 
Prevalência. Princípios da Segurança Jurídica. Razoabilidade. Proporcionalidade. Proteção 
confiança. Moderação legalidade. Registro. É possível, dada a especificidade de um caso concreto, 
a prevalência dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da 
proteção da confiança em favor do servidor, em detrimento do princípio da legalidade, que pode ser 
moderada, quando a situação jurídica e remuneratória irregular estiver consolidada por longo 
transcurso de tempo e não houver como afastar a presunção de boa-fé do beneficiário. Precedentes 
TCU. Acórdão nº 61.562/21, Informativo de Jurisprudência do TCE PA nº 10/21, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

4.19 Pedido de Rescisão. Conhecimento. Violação literal de dispositivo de Lei. Art. 5º, LV, 
CRFB/88. Não configurada. Desnecessidade de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo. Súmula vinculante nº 5º. Negativa de provimento. É prescindível a defesa técnica 
produzida por advogado habilitado no processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas seja 
por aplicação analógica da Súmula Vinculante n.º 5, seja pela processualística específica das Cortes de 
Contas que exsurge diretamente da Constituição Federal e dos respectivos atos normativos. 
Precedentes Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 61.607/2021, Informativo de Jurisprudência 
do TCE PA nº 10/21, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

4.20 Pedido de rescisão. Provimento. Citação. Alegação de nulidade. Improcedência. 
Documentação em cópia. Insuficiente para comprovar as despesas. Manutenção da decisão 
recorrida. 1. Considera-se válida a citação feita a endereço cadastrado do responsável, independente 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
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da assinatura do recebimento ter sido efetuada por terceiro, não havendo necessidade de entrega 
pessoal, tornando improcedente a alegação de nulidade pleiteada, nos termos dos arts. 211, 213 e 218 
do Ato nº 63/2012 e conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, na forma 
das seguintes decisões: Acórdão 8886/2011-Primeira Câmara; Acórdão 3254/2015- Primeira Câmara; 
Acórdão 2436/2009-Plenário; Acórdão 5793/2017-Segunda Câmara; Acórdão 2595/2007-Plenário; e 
Acórdão 1526/2007-Plenário; 2. O comparecimento espontâneo aos autos supre qualquer eventual 
falta de citação, nos termos do ar. 211, §2º do Ato nº 63/2012; 3. Não é possível a admissão de 
documentação em cópia simples a título de comprovação válida das despesas do convênio, 
considerando o disposto no art. 43 do Ato nº 63/2012. Acórdão nº 61.612/21, Informativo de 
Jurisprudência do TCE PA nº 10/21, disponível em: 
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

4.21 Pessoal. Tempo de serviço. Trabalho rural. Aposentadoria. Contagem de tempo de serviço. 
Contribuição previdenciária. Recolhimento. Eficácia. Averbação. Ainda que o tempo de serviço 
rural, com base em certidão emitida pelo INSS, tenha sido averbado pelo órgão sem a comprovação 
do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, a averbação só se torna válida, perfeita 
e eficaz para fins do aproveitamento desse tempo para aposentadoria estatutária com a prova do 
pagamento. Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que forem reunidos 
os requisitos para a concessão do benefício, entre os quais se inclui, para aposentadoria estatutária 
com contagem recíproca de tempo de serviço rural, a comprovação do recolhimento das contribuições 
previdenciárias à época da realização da atividade rural ou, a posteriori, de forma indenizada (Súmula 
TCU 268). Acórdão nº 2073/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/ 

 

4.22 Previdência Complementar Aberta. Reajuste de Benefícios. Circular SUSEP nº 11/1996. 
Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade. IPAC-E. Índice na falta de repactuação. Taxa 
Referencial (TR). Não cabimento. A partir da vigência da Circular/SUSEP nº 11/1996, é possível 
ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de 
previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um Índice Geral de Preços de Ampla 
Públicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). 
Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.  A questão controvertida consiste em saber se, com 
o advento do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, é possível a manutenção da utilização da Taxa Referencial 
(TR), por período indefinido, como índice de correção monetária de benefício de previdência 
complementar operado por entidade aberta. O advento da Lei n. 6.435/1977 trouxe ao ordenamento 
jurídico disposições cogentes e o claro intuito de disciplinar o mercado de previdência complementar, 
protegendo a poupança popular, e estabelecendo o regime financeiro de capitalização a disciplinar a 
formação de reservas de benefícios a conceder. Destarte, o art. 22, parágrafo único, da Lei n. 
6.435/1977 deixa expresso que os valores monetários das contribuições e dos benefícios dos planos 
de previdência complementar aberta sofrem correção monetária, e não simples reajuste por algum 
indexador inidôneo. Tal norma tem eficácia imediata, abrangendo até mesmo os planos de benefícios 
já instituídos, em vista da inexistência de ressalva e do disposto nos arts. 14 e 81 do mesmo Diploma, 
disciplinando que não só os benefícios, mas também as contribuições, sejam atualizados 
monetariamente segundo a ORTN, ou de modo diverso, contanto que instituído pelo Órgão 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A268/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/sumula/*/NUMERO%253A268/sinonimos%253Dtrue
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
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Normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados. Nessa toada, em se tratando de contrato 
comutativo de execução continuada, em linha de princípio, não se pode descartar - em vista de 
circunstância excepcional, imprevisível por ocasião da celebração da avença -, que possa, em estrita 
consonância com a legislação especial previdenciária de regência, provimentos infralegais do órgão 
público regulador e anuência prévia do órgão fiscalizador, ser promovida modificação regulamentar 
(contratual), resguardando-se, em todo caso, o valor dos benefícios concedidos. Na verdade, a 
doutrina anota que nos contratos as partes nem sempre regulamentam inteiramente seus interesses, 
deixando lacunas que devem ser preenchidas. Além da integração supletiva, cabível apenas diante de 
lacunas contratuais, há a denominada integração cogente. Esta se opera quando, sobre a espécie 
contratual, houver normas que devam obrigatoriamente fazer parte do negócio jurídico por força de 
lei. São normas que se sobrepõem à vontade dos interessados e integram a contratação por imperativo 
legal. Em outro prisma, no multicitado e histórico julgamento da ADI 493, Relator Ministro Moreira 
Alves, realizado em 1992, o Plenário do STF já apontava ser a TR índice inadequado para correção 
monetária, estabelecendo balizas para o alcance até mesmo de lei de ordem pública (cogente) nos 
efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela (retroatividade mínima). Ademais, o 
Plenário virtual do STF, em sessão encerrada em 9 de novembro de 2019, julgando a ADI n. 5.348, 
Relatora Ministra Cármen Lúcia, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, 
alterado pela Lei n. 11.960/2009, que estabeleceu a aplicação da Taxa Referencial da poupança como 
critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, determinando a utilização do 
IPCA-E. Com efeito, é imprestável ao fim a que se propõe benefício previdenciário de aposentadoria 
que sofra forte e ininterrupta corrosão inflacionária, a ponto de os benefícios, no tempo, serem 
corroídos pela inflação. Ora, a correção monetária não é um acréscimo que se dá ao benefício de 
caráter alimentar previdenciário, e a Súmula 563/STJ esclarece que o CDC é aplicável às entidades 
abertas de previdência complementar. Assim, o art. 18, § 6º, III, do CDC dispõe que são impróprios 
ao consumo os produtos que, por qualquer motivo, se revele inadequados ao fim a que se destinam. 
Já o art. 20, § 2º, estabelece que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins 
que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares 
de prestabilidade. Registre-se, por fim, que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido 
mensalmente pelo IBGE, foi criado para aferir a variação de preços no comércio ao público final, com 
renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. É utilizado pelo Banco Central como índice oficial de 
inflação do País, inclusive para verificar o cumprimento da meta oficial de inflação. REsp nº 1.656.161-
RS, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 710, disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

 

4.23 Aposentadoria. Proventos. Pensão Civil. Bônus de Eficiência e Produtividade. Carreira de 
Auditoria da Receita Federal. Carreira Auditoria Fiscal do Trabalho. STF. Mandado de 
Segurança. Trânsito 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 Pessoal do TCU Nº 93, 
disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13464.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
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4.24 Pensão. Benefício de prestação continuada. Pensão militar. Acumulação. Considera-se ilegal, 
negando-lhe registro, o ato de pensão militar em que haja acumulação dos respectivos proventos com 
o benefício de prestação continuada (BPC), nos termos do art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993. Acórdão 
nº 10426/2021, Boletim de Pessoal do TCU Nº 93, disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm 

 

4.25 Aposentadoria. Proventos. Média Aritmética. Base de Cálculo. Plano econômico. É regular a 
inclusão de rubrica judicial referente a plano econômico na base de cálculo dos proventos de 
aposentadoria pela média das maiores remunerações (art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal), caso 
a rubrica integre a base das contribuições previdenciárias recolhidas pelo servidor, uma vez que não 
contraria o comando constitucional de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 
previdenciário e esse tipo de rubrica não consta do rol de vantagens que devem ser excluídas daquele 
cálculo (art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004). Acórdão nº 11068/2021, Boletim de Pessoal do TCU Nº 
93, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-
pessoal.htm 

 

4.26 Aposentadoria. Ausência de Concurso Público. Benefício Previdenciário. Expectativa de 
Direito. Após o advento da Constituição Federal de 1988, não se pode invocar a existência de dúvida 
razoável quanto à exigência de concurso público. Aquele que ingressou na Administração Pública sem 
o respeito a tal requisito não ostenta expectativa de direito a ser preservada, ainda que tenha se 
vinculado irregularmente ao Regime Próprio de Previdência de longa data. Acórdão nº 31.829/2021, 
TCERJ Agosto/2021, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-
jurisprudencia 

 

4.27 Pessoal. Pensão por Morte. Dependente. Acumulação. É legal o recebimento de mais de uma 
pensão quando uma delas for deixada por filho, não se aplicando, nestes casos, as vedações contidas 
nas leis que tratam do Regime Geral de Previdência, bem como do Regime Próprio Estadual de 
Previdência dos Servidores, que proíbem o recebimento conjunto de mais de uma pensão deixada, tão 
somente, por cônjuge ou companheiro, silenciando quanto à deixada por filho. Acórdão nº 
29.110/2021, Agosto/2021, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-
publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

5. Direito Processual  

 

5.1  Direito Processual. Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão. Exclusão. Responsável. A 

omissão da informação sobre a exclusão de responsável da relação processual no acórdão enseja o 

acolhimento de embargos de declaração, ainda que seja possível depreender pela leitura do voto que 

a responsabilidade fora afastada, pois quem é citado pelo TCU e, ao final, não é responsabilizado, tem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-pessoal.htm
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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legítima expectativa de ver esse encaminhamento expressamente registrado na parte dispositiva da 

decisão. Acórdão nº 10268/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 369, disponível em: 

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

 

5.2 Empresa fornecedora de oxigênio. COVID-19. Situação pandêmica no Estado de Amazonas. 

Calamidade da saúde pública. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Compete 

à Justiça Federal processar e julgar ação que tem como objetivo a obtenção de oxigênio destinado às 

unidades de saúde estaduais do Amazonas para o tratamento da excepcional situação pandêmica da 

COVID-19. Trata-se de conflito positivo de competência em que se alega a existência de ações 

ajuizadas nos juízos estadual e federal com o mesmo objetivo: obtenção de oxigênio às unidades de 

saúde estaduais para o tratamento da excepcional situação pandêmica da Covid-19. O Estado do 

Amazonas e a União foram posteriormente incluídos como interessados. Pedido fundado na alegação 

de que as decisões podem ser conflitantes, evidenciando até mesmo uma impossibilidade de seu 

cumprimento, e o evidente interesse da União no feito, uma vez que diversos órgãos públicos federais 

estão envolvidos no referido trâmite, e já existente uma ação civil acerca da controvérsia, no que a 

competência deve-se firmar no juízo federal. A peculiar situação do caso concreto, de fato, induz ao 

conhecimento do conflito positivo de competência, reclamando uma uniformidade de entendimento 

para o efetivo socorro àquele Estado. Nesse panorama, relativamente ao fornecimento de oxigênio 

para o Estado do Amazonas utilizar no combate à pandemia do COVID-19, não há dúvidas de que a 

competência há de se firmar a favor do juízo federal, sendo latente o interesse da União, não só em 

razão da presença de diversos órgãos de âmbito federal, mas também decorrente da existência de ação 

civil tramitando sobre o tema. Lembra-se, ainda, que a própria União também se manifestou 

demonstrando seu interesse, não somente no presente feito, mas nas respectivas demandas com 

mesmo objeto, o que também atrai a incidência da Súmula n. 150, STJ in verbis: Compete à Justiça 

Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 

suas autarquias ou empresas públicas. CC 177.113-AM, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 706, 

disponível em: 

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

 

5.3 Direito Processual. Revelia. Princípio da verdade material. Princípio da presunção de 

veracidade. Prova (direito). Código de Processo Civil. A revelia em processo do TCU não gera 

presunção de veracidade dos fatos imputados ao responsável, efeito típico do processo civil. Eventual 

condenação pelo Tribunal deve estar fundamentada em provas que caracterizem a conduta irregular 

do agente revel. Acórdão nº 11477/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 371, disponível em: 

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

 

5.4 Direito Processual. Acórdão. Anulação. Nulidade. Requerimento. A arguição de nulidade 

independe da interposição de recurso, podendo ser formalizada mediante petição (art. 174 do 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/regimento-interno-do-tribunal-de-contas-da-uniao.htm?
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Regimento Interno do TCU). Acórdão nº 10895/21, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 371, 

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

 

5.5 Processual. Inconstitucionalidade. Lei Municipal. Lei municipal que permite o provimento em 

comissão de cargos para o exercício de funções puramente técnicas, burocráticas, operacionais e 

ordinárias, que não se relacionam com assessoramento, chefia ou direção, nem demandam relação de 

confiança com o chefe do Poder Executivo Municipal, viola ao mandamento constitucional do 

concurso público (art. 37, incisos II e V), sob pena de afastamento de aplicabilidade por padecer de 

vício material de constitucionalidade. 2. Ainda que os atos administrativos de nomeação em cargos 

comissionados sejam fundamentados em lei previamente aprovada, a alegação de observância ao 

princípio da legalidade não deve prevalecer sobre a necessidade da legislação infraconstitucional se 

compatibilizar com a Constituição Federal. Acórdão nº 409/2021, Boletim de Jurisprudência do 

TCEMT nº 74, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

5.6 Processual. Ônus da prova. Processos de contas. Tomada de Contas Especial.  Nos processos 

de contas, a exemplo da Tomada de Contas Especial, as regras de ônus da prova impõem ao gestor 

público o encargo probatório de demonstrar, de forma inequívoca, o bom e correto emprego de 

recursos públicos geridos (art. 70, parágrafo único, CF/1988 c/c art. 93, Decreto-Lei 200/1967). 

Acórdão nº 314/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 74, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

5.7 Processual. Prazo de julgamento. Processos de Certificação de Processo Seletivo.  Em atenção 

aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas deve observar o 

prazo de 5 anos, a contar da data de chegada da demanda no Tribunal, para o julgamento dos processos 

de Certificação de Processo Seletivo relativos à admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

de Combate às Endemias, sobretudo se constatado que a contratação foi precedida de certame público 

(seleção pública ou processo seletivo) pautado nos critérios da impessoalidade e da moralidade. 

Acórdão nº 336/2021, Boletim de Jurisprudência do TCEMT nº 74, disponível em: 

https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

5.8 Processual. Prescrição. Pretensão Punitiva. Controle Externo. O prazo prescricional da 

pretensão punitiva (sancionatória) no âmbito do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas é 

de 5 anos, a contar da data do ato ou fato punível. Acórdão nº 337/2021, Boletim de Jurisprudência 

do TCEMT nº 74, disponível em: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752 

 

5.9 Consulta. Autoridade competente. Demais pressupostos de admissibilidade. Arquivamento. 

O TCE/SC não respondeu à Consulta sobre a possibilidade de o município transformar uma 

obrigação de fazer, determinada por decisão do Poder Judiciário transitada em julgado, já com seu 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/regimento-interno-do-tribunal-de-contas-da-uniao.htm?
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/sid/752
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cumprimento iniciado, em pecúnia, por apresentar diversos indícios de que se trata de caso concreto, 

vivenciado pelo Município de Ouro. Trata-se de Consulta formulada pelo sobre Prefeito Municipal 

de Ouro acerca desta dúvida concernente aos meios legais eventualmente cabíveis de impugnação de 

decisão do Poder Judiciário transitada em julgado, já com seu cumprimento iniciado.  A Relatora 

informou que "nesta consulta não se verifica o atendimento aos pressupostos de admissibilidade 

previstos nos arts. 103 e 104 do Regimento Interno deste Tribunal, com exceção, como já observado, 

do requisito da legitimidade, tendo em vista que a consulta foi encaminhada pelo Prefeito de Ouro/SC. 

Assim, me alio ao posicionamento da diretoria técnica e do Parquet de Contas com relação ao não 

conhecimento da presente consulta e, consequentemente, quanto a determinar o seu 

arquivamento". @CON-21/00400767, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 87, disponível 

em: http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2065&op=doc 

 

5.10 Consulta. Revogação. Reforma de prejulgado. Cumprimento de decisão. Arquivamento. O 

TCE/SC arquivou Consulta sobre a instauração de processo específico para avaliar a revogação e/ou 

reforma do Prejulgado n. 1754, à luz do art. 47-A, da Lei 12.462/2011. Trata-se de Consulta para 

"determinar a instauração de processo específico para avaliar a revogação e/ou reforma do Prejulgado 

n. 1754, à luz do art. 47-A, da Lei n. 12.462/2011". O Relator explicou que foi expedido o Relatório, 

no qual a Instrução "identificou a existência de erro material no dispositivo da referida Decisão, uma 

vez que mencionou o Prejulgado n. 1754, quando na verdade tencionava avaliar a revogação ou 

reforma do Prejulgado n. 2176, conforme delineado na fundamentação do respectivo Voto" (voto do 

Relator Conselheiro Substituto Gerson dos Santos Sicca nos autos @RLA-16/00398780). Da mesma 

forma, ele observou que a área técnica verificou "que a finalidade pretendida na referida determinação 

já foi atendida, uma vez que o Prejulgado n. 2176, foi objeto de recente revisão, nos termos da 

Consulta @CON-20/00656298, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito". @CON-

21/00193281, Informativo de Jurisprudência do TCESC nº 87, disponível em: 

http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2065&op=doc 

 

5.11 Ementa. Embargos de Declaração. Conhecimento. Omissão. Inexistência. Efeitos 

Infringentes. Princípios Verdade Material. Economicidade. Possibilidade. Exame Ponto a 

Ponto Defesa. Desnecessidade. Manifestações Técnicas. Não vinculação. Relator. 

Provimento. 1. É possível, em caráter excepcional, observadas as condições peculiares do caso 

concreto, relevar a ausência omissão, contradição ou obscuridade em decisão embargada, acolhendo 

os embargos declaratórios e atribuindo-lhes efeitos infringentes, com fundamento no princípio da 

verdade material e da economia processual. 2. O julgador não estar obrigado a enfrentar ponto a ponto 

a defesa apresentada, devendo o magistrado explicitar as razões que entendeu suficientes à formação 

de seu convencimento (art. 93, IX, Constituição Federal). Precedentes STF e TCU. 3. A instrução da 

unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não vinculam o relator, 

que pode ou não adotar as respectivas manifestações técnicas como razões de decidir. Acórdão nº 

61.287/2021, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 10, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100400767
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2065&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=1600398780
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100193281
http://servicos.tce.sc.gov.br/processo/index.php?nu_proc=2100193281
http://servicos.tce.sc.gov.br/jurisprudencia/informativo.php?id=217&idj=2065&op=doc
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 97 de 116 

5.12 Representação. Natureza judicialiforme do Tribunal de Contas. Aplicação subsidiária do 

CPC. Fatos novos. Vereador sócio de empresa. Conluio. Inocorrência. 1. A natureza judicial 

forme do Tribunal de Contas não impõe a aplicação subsidiária cogente do Código de Processo Civil. 

2. As competências delegadas pela Constituição Federal aos Tribunais de Contas, autorizam a 

avaliação de possíveis condutas penais de seus jurisdicionados com o consequente envio dos 

elementos probantes ao Ministério Público Estadual. 3. Ao vereador sócio de empresa, aplica-se o que 

dispõe o art. 29, IX c/c art. 54, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, os quais impõe a vedação 

de relação negocial com a Administração Pública, com o Município em que o mesmo desempenha 

sua função parlamentar. 4. Inexistindo elementos de prejuízo ao erário, assim como de formação de 

conluio entre empresas, inexiste base para acatamento da representação. 5. Representação improvida 

e arquivada. Acórdão nº 61.315/21, Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 10, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

5.13 Embargos de declaração. Pressupostos de admissibilidade atendidos. Conhecimento. 

Alegações apresentadas pelo Embargante são capazes de modificar a decisão embargada. 

Provimento. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos deverão ser conhecidos. 

2. Deve ser dado provimento aos embargos de declaração quando os elementos apresentados pelo 

embargante forem capazes de modificar o teor do acórdão embargado. Acórdão nº 61.550/2021, 

Informativo de Jurisprudência do TCEPA nº 10, disponível em: 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf 

 

5.14 Direito Processual. Julgamento. Fundamentação. Abrangência Princípio do livre 

convencimento motivado. Código de Processo Civil. Ao relator cumpre apreciar a matéria em 

discussão nos autos de acordo com os aspectos e teses pertinentes à solução da controvérsia, não 

estando obrigado a rechaçar, um a um, os argumentos expendidos pela parte, quando os fundamentos 

utilizados já lhe tenham sido suficientes para formar sua razão de decidir, entendimento esse que se 

coaduna com o art. 489, § 1º, inciso IV, da Lei 13.105/2015 (CPC); Acórdão nº 2073/2021, Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-

e-informativos/ 

 

5.15 Direito Processual. Embargos de Declaração. Contradição. Voto. Relatório. Acórdão. 

Fundamentação. Não configura contradição apta ao acolhimento de embargos de declaração 

eventual divergência entre o entendimento da unidade instrutora, transcrito no relatório, e a decisão 

do TCU. A contradição que se combate mediante embargos é aquela resultante de incompatibilidades 

verificadas entre as proposições constantes do voto ou, ainda, entre a fundamentação do voto e o 

dispositivo do acórdão. Acórdão nº 12089/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, 

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

 

https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
https://www.tce.pa.gov.br/images/pdf/informativos_jurispudencia/Informativo_TCE_n_10.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.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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5.16 Direito Processual. Citação. Validade. Débito. Alteração. Depois de citado o responsável, 

eventual elevação do valor do débito decorrente de nova apuração não impede a condenação pelo 

valor original, dispensando-se nova citação, desde que a diferença entre os dois montantes não seja 

significativa, em observância aos princípios da racionalização administrativa e da economia processual. 

Acórdão nº 12135/2021, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 372, disponível em: 

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

 

5.17 Improbidade Administrativa. Sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Prescrição. Pedido de 

Ressarcimento dos danos causados ao Erário. Prosseguimento de ação civil pública. 

Possibilidade. Tema 1089. Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o 

prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam 

declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Nos termos do art. 

5º da Lei n. 8.429/1992, "ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é 

ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da mesma Lei, de modo que o ressarcimento integral do 

dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções 

previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei n. 8.429/1992, é lícito ao 

autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de 

aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade 

administrativa. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "se 

mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, 

quando sustentada nas disposições da Lei n. 8.429/1992" (REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2018). Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos 

atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de 

ressarcimento dos danos causados ao erário" (REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Primeira Turma, DJe de 11/04/2013). REsp nº 1.899.455-AC, Informativo de Jurisprudência do STJ 

nº 710, disponível em: 

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

 

5.18 Ato Processual. Recurso. Dever de Lealdade. Boa-Fé. Ato Protelatório. Sanção. A interposição 

de recurso com efeito meramente protelatório não pode servir de instrumento para procrastinar a 

regular marcha processual dos administrativos em trâmite neste Tribunal. A prática constitui conduta 

atentatória ao dever de lealdade e boa-fé processual, o que pode ensejar a aplicação de sanção, nos 

termos do art. 81, §1º do Código de Processo Civil, aplicável a esta Corte, por força do art. 180 do 

Regimento Interno. Acórdão nº 29.124/2021, Boletim de Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, 

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

 

5.19 Direito Processual. Economicidade. Ônus da Prova. In Dubio Pro Reo. É incabível a inversão 

do ônus da prova, de modo a exigir do jurisdicionado a comprovação cabal da economicidade do 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/boletim-jurisprudencia
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contrato, em hipóteses em que o próprio Tribunal não possua meios de fazê-lo, aplicando-se, nestes 

casos, o brocardo jurídico in dubio pro reo, na linha de diversos precedentes do Tribunal de Contas 

da União. Acórdão nº 29157/2021, Boletim de Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, disponível 

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

 

5.20 Embargos de Declaração. Recursos Públicos. Competência do TCU. Competência do TCE. 

Competência Concorrente.  Em que pese o entendimento de que a existência de verbas federais 

atraia a competência do TCU, nos moldes previstos no art. 71, inciso VI, da Constituição, a existência 

de verbas estaduais atribui competência concorrente desta Corte para atuar no controle da despesa, 

afastada a sobreposição de atuação entre as instâncias. Acórdão nº 25.572/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCERJ Agosto/2021, disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-

publicacoes/public/boletim-jurisprudencia 

 

6. Tribunal de Contas do Estado de Goiás  

 

6.1 Pessoal.  

Trata-se da aposentadoria, no cargo de Promotor de Justiça de entrância intermediária, do Ministério 

Público do Estado de Goiás, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. A 

aposentadoria foi concedida por meio do Ato n. 201/2016, publicado em 09 de junho de 2016. O 

Serviço de Registro de Atos de Pessoal, o Ministério Público de Contas e a Auditoria manifestaram-

se pela legalidade e registro do ato de admissão. Por outro lado, concluíram pela negativa do registro 

da aposentadoria, face à não implementação do tempo de serviço público necessário. O entendimento 

unânime é de que não deveria ter sido computado o tempo de trabalho prestado junto ao Banco do 

Brasil S/A, uma vez que se trata de uma sociedade de econômica mista. No que concerne à 

aposentadoria, impõe-se o acolhimento da posição preconizada pela Unidade Técnica, pelo Ministério 

Público de Contas e pela Auditoria, no sentido de que os requisitos legais para a concessão do ato não 

foram preenchidos. A regra estabelecida no artigo 173, § 1º, inc. II, e § 2º, da Constituição Federal, é 

de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito 

privado, e, por isso, seus empregados são contratados pelo regime celetista. É remansosa a 

jurisprudência acerca da impossibilidade do cômputo do tempo prestado a empresas estatais como 

tempo de serviço público. Descabe o estabelecimento do contraditório, nos termos da Súmula 

Vinculante n. 03, do STF. Face ao exposto, VOTO pela legalidade e registro do ato de admissão do 

interessado, bem como pela ilegalidade e negativa do registro do ato aposentadoria, com determinação 

à Secretaria Geral para que proceda à intimação do interessado e da Procuradoria Geral de Justiça, 

para abertura do prazo recursal. Acórdão nº 207/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, 

disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

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://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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6.2 Recurso  

O presente recurso foi interposto em face do Acórdão de n.º 442/2019, proferido no bojo dos autos 

n° 201200047003416, o qual tratou da análise da contratação da Universidade Estadual de Goiás - 

UEG, pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, para a realização de 

concursos para o provimento de cargos públicos. Inicialmente as razões recursais foram analisadas 

pela Gerência de Fiscalização - Área VII, conforme Instrução Técnica de nº 12/2020, afastando o 

recorrente do polo passivo da penalidade imputada por meio do citado Acórdão nº 442/2019, no 

sentido do cancelamento da multa aplicada. Concluiu ainda pelo arquivamento do feito, bem como 

dos autos apensados [...]. Na sequência, o Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, por 

meio do Parecer nº 1076/2020, opinou pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto 

e, no mérito, pelo desprovimento do expediente recursal, com fundamento no fato de que foi 

"configurada está a inobservância do dever de cuidado por parte do recorrente, uma vez que, mesmo 

ciente das irregularidades, não adotou as medidas necessárias ao saneamento. Neste diapasão, ausentes 

teses argumentativas que justifiquem eventual reforma do decisório, opina este Parquet pela 

manutenção do decisum." Considerando os princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade 

e do formalismo moderado, admitiu-se o recebimento como recurso de reexame. O recorrente 

especificou, em suas razões, que o Processo Administrativo de nº 201200047003416, combinado com 

os autos nºs 201200047003095, 201400047000976 e 201400047001161, versaram sobre o Relatório 

de Representação de nº 007/2012, compostos pela 1ª Divisão de Fiscalização em face da assinatura 

dos Termos de Cooperação de n°s 008, 009, 010 e 011, todos celebrados em 2012, firmados entre a 

UEG, SEGPLAN e SSPJ, objetivando a realização de concursos públicos, para provimento de cargos 

do Quadro de Pessoal do Instituto Mauro Borges (PA nº 201200005005424), da Polícia Civil (PA nº 

201200005005703) e da Polícia Militar (PA nº 201200005005701) e os Relatórios de 

Acompanhamento nºs 002, 003 e 004, elaborados em 2014; e alegou ainda elementos de contraditório 

aos referidos Relatórios de Acompanhamento, bem como o cotejamento da decisão de improcedência 

quanto às irregularidades indicadas no Relatório de Representação 007/2012, cujos argumentos 

trazidos conduziram à julgados procedentes para aplicação da multa ao recorrente. Nesta seara, na 

análise da alegada ilegitimidade para postular no polo passivo, há de se entender que assiste razão o 

recorrente, pois, para o Tribunal de Contas da União "a responsabilidade da autoridade delegante 

pelos atos delegados não é automática ou absoluta, sendo imprescindível para a definição dessa 

responsabilidade a análise das situações de fato que envolvem o caso concreto. A autoridade delegante 

pode ser responsabilizada sempre que verificada a fiscalização deficiente dos atos delegados (culpa in 

vigilando), o conhecimento do ato irregular praticado ou a má escolha do agente delegado (culpa in 

eligendo)". (Acórdão 6934/2015 - Primeira Câmara). Desse modo, entendo que não restou 

demonstrado nos autos qualquer atuação dolosa, culposa ou de má-fé, ou, ainda, erro grosseiro, não 

se configurando, assim, nenhum nexo de causalidade capaz de atribuir-lhe responsabilidade pelas 

irregularidades noticiadas[...]. Nesse diapasão, refuto o entendimento manifesto pelo Parquet. Ante 

todo o exposto, amparado na manifestação da Unidade Técnica, considerando os fatos e fundamentos 

acima transcritos e, ainda, invocando os precedentes constantes dos Acórdãos nº 2269/2017 (processo 

nº 201300006006014) e nº 1185/2020 (Processo nº 201800047001077), VOTO pelo conhecimento e, 

no mérito, pelo provimento do Pedido de Reexame interposto na condição de ex-Reitor da 

Universidade Estadual de Goiás, para reformar o Acórdão nº 442/2019, para afastá-lo do polo passivo 
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e, consequentemente, excluir a multa a ele aplicada. Acórdão nº 01/2021, Boletim de Jurisprudência 

do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Versam os presentes autos sobre Pedidos de Reexame, interpostos na condição de exSecretário de 

Estado da Casa Civil (processo nº 201900047001493 - autos principais), e por ex-secretário de Gestão 

e Planejamento de Goiás (processo nº 201900047001955 - apenso), visando a desconstituição de multa 

aplicada pelo Tribunal Pleno desta Casa, em virtude de irregularidade constatada na admissão de 

músicos para a Orquestra Filarmônica de Goiás, durante suas respectivas gestões nas citadas Pastas, 

por meio de vínculos e instrumentos precários, conforme decisão contida no Acórdão nº 948/2019 

(processo nº 201300047000500 - apenso). Analisadas as razões recursais pela Gerência de Fiscalização 

- Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal, nos termos da Instrução Técnica nº 38/2020, pugnou 

pelo provimento dos mencionados recursos, com a consequente reforma do Acórdão nº 948/2019, 

especificamente no que tange à aplicação das multas aos ex-gestores, ora recorrentes. A decisão 

mencionada reputou ilegal a admissão de músicos pelo Estado de Goiás via nomeação para cargos em 

comissão e, em seguida, por celebração de contratos temporários, impondo o encerramento desses 

vínculos e aplicando multa aos gestores responsáveis, na forma do artigo 112 inciso II, da LOTCE-

GO. As razões do inconformismo dos recorrentes com as penalidades aplicadas foram 

minuciosamente examinadas pela unidade técnica competente desta Corte de Contas, procedendo 

acurada averiguação não apenas dos pedidos recursais, mas, também dos autos originários (processo 

no 201300047000500) que culminaram na imposição das penalidades aos recorrentes. Embora não 

afastada a ilegalidade da conduta dos recorrentes, os recursos merecem serem providos ante a ausência 

da necessária individualização da ação ou omissão de cada um dos gestores envolvidos, com a 

especificação da infração, da conduta esperada, e da exposição da análise do dolo ou da culpa, como 

muito bem fundamentado na Instrução Técnica no 38/2020-SERV-FISCPESSOAL, citada alhures, 

formulada pelo Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal, cuja encaminhamento proposto foi 

referendado pelo Membro do Ministério Público de Contas, qual seja: pelo provimento dos Pedidos 

de Reexame, com a anulação das penalidades a eles aplicadas. Deste modo, considerando a 

uniformidade de entendimentos demonstrados por ambos os órgãos e com fundamento no artigo 46, 

inciso X, do RITCE-GO, alinho-me aos posicionamentos esposados, adotando-os como razões de 

decidir, sendo despiciendo reprisá-los em sua inteireza. Diante do exposto e com arrimo nas 

manifestações das unidades de instrução, abrigadas, em especial, na Instrução Técnica no 38/2020-

SERV-FISCPESSOAL, apresento VOTO pelo conhecimento dos presentes Pedidos de Reexame e, 

no mérito, pelo provimento de ambos, afastando as penalidades aplicadas pelo Acórdão TCE nº 

948/2019. Acórdão nº 02/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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6.3 Contas  

Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2015, oriunda do 

Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado - FUNPROGE, com 

fulcro no art. 71 da Constituição Federal c/c art. 26, II, da Constituição Estadual e em harmonia com 

o art. 1º, inciso II, da Lei nº 16.168/2007. considerando que disposição contida no Regimento 

Interno/TCE-GO elege como uma das etapas processuais a manifestação do Ministério Público de 

Contas [...] consoante Manifestação de nº 140/2020, foi composto entendimento "... pela 

irregularidade das contas prestadas, em virtude de infração à norma legal de caráter contábil, 

orçamentário e patrimonial, nos termos do art. 74, II, da LOTCE 46. Por conseguinte, deve ser 

aplicada a multa prevista no art. 112, I, da LOTCE, ao gestor responsável à época." A Auditoria, a 

qual, consoante Manifestação nº 898/2020, manteve o entendimento "pela irregularidade das contas 

e pela consequente aplicação da multa prevista no art. 112, I, da LOTCE, ao gestor responsável à 

época." Conforme ressaltado pela unidade técnica, foram identificadas as seguintes impropriedades: 

déficit na execução do orçamento, ausência do inventário completo, reavaliação de bens baseado em 

metodologia não prevista na legislação, aplicação incompleta da mensuração de ativos pelo modelo de 

reavaliação. Em casos análogos, este Tribunal de Contas, por meio de seu Colegiado, reiteradamente, 

vem decidindo pela regularidade com ressalva, sem aplicação de multa, com fundamento na Portaria 

STN nº 548/2015, que assinalou prazo limite para a adoção dos PCP, em continuidade ao processo 

de convergência da contabilidade aplicada ao setor público aos padrões internacionais, conforme 

precedentes contidos nos Acórdãos nºs 289/2018 (Processo nº 201400028000808), 3799/2016 

(Processo nº 201400047000662), 388/2017 (Processo nº 201300030000100) e 1003/2017 (Processo 

nº 201100014000575). Nessa análise há de se considerar que os defeitos constados devem ser objetos 

de ressalvas, com as devidas advertências, estas no sentido de que a autoridade gestora adote imediatas 

providências com vista à elidir os erros evidenciados pela unidade técnica. Assim, quanto ao mérito, 

divergindo da Auditoria, acato o posicionamento composto pela unidade técnica e apresento voto no 

sentido de que a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, oriunda do Fundo de 

Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado - FUNPROGE, seja julgada regular 

com ressalva, com fundamento no art. 73 da Lei nº 16.168/2007 – LO/TCEGO e, em cumprimento 

ao disposto no § 1º do mesmo artigo. Acórdão nº 07/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 

9/21, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Indústria Química do Estado de Goiás S/A, referente ao 

exercício de 2014. O Serviço de Contas dos Gestores, por intermédio da Instrução Técnica n. 223/20, 

manifestou-se pelo julgamento regular das contas prestadas pelo responsável no período de 

01/01/2014 a 18/02/2014. Em relação à responsável pelo período de 19/02/2014 a 31/12/2014, 

manifestou-se pela irregularidade das contas, com aplicação de multa, face à inobservância das 

seguintes normativas contábeis: CPC 01 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) - Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos; CPC 16 (R1) - Estoques; NBC TG 1000 (Normas Brasileiras de Contabilidade) 

- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas/Seção 27; NBC TG 01 - Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos; NBC TG 16 (R1) - Estoques. Ao final, sugeriu que seja dado destaque no 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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acórdão de julgamento, os demais processos em andamento neste Tribunal, com vista a dar efetividade 

às ressalvas do art. 71 da LOTCE, e, bem assim, a possibilidade de reabertura das contas, conforme 

previsão do art. 129, do citado diploma. O Ministério Público de Contas e a Auditoria encamparam 

referido entendimento. Nessa linha, tendo em vista que há uniformidade nas manifestações da unidade 

técnica, da Auditoria e da Procuradoria-Geral de Contas, fica dispensada a formalização da justificativa 

do presente voto, eis que adoto igual entendimento, nos termos do artigo 46, inciso X, da Resolução 

n. 22/2008. Face ao exposto, VOTO pela regularidade das contas anuais da Indústria Química do 

Estado de Goiás S/A, prestadas no período de 01/01/2014 a 18/02/2014, nos termos do art. 209, 

inciso I, do RITCE/GO, c/c art. 72, da Lei nº 16.168/2007, com a respectiva expedição de quitação 

e, outrossim, pela irregularidade das contas referentes ao período de 19/02/2014 a 31/12/2014, nos 

termos do art. 209, inciso III, alínea "b", do RITCE/GO, c/c art. 74, inciso II, da Lei n. 16.168/2007, 

bem como pela aplicação da multa prevista no inciso I, do art. 112, da Lei n. 16.168/2007. Acórdão 

nº 683/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Trata-se da Prestação de Contas Anual do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, referente ao 

exercício de 2014. O Serviço de Contas dos Gestores, por intermédio da Instrução Técnica Conclusiva 

n. 14/2019, manifestou-se pela irregularidade das contas [..] em virtude de pagamento na ordem de 

R$ 5.603,97 (cinco mil seiscentos e três reais e noventa e sete centavos) relativo a multas e juros 

devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, configurando prática de ato de gestão 

antieconômico, sem observância dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e 

eficiência, com consequente dano ao erário. Ao lado disso, posicionou-se pela regularidade com 

ressalva das contas concernentes do Sr. Secretário interino, responsável por parte daquele exercício 

(22/07/2014 a 06/11/2014), tendo em vista a existência de déficit orçamentário no período analisado. 

Outrossim, manifestou-se pela irregularidade das contas relativas à gestão do Sr. Secretário de Estado 

da Cultura no período de 07/11/2014 a 31/12/2014, em decorrência da manutenção ilegal de itens 

no Ativo Permanente. Ao lado disso, a Unidade Técnica pugnou pela aplicação de multa aos gestores 

responsáveis pelas contas irregulares e, também à Sra. Secretária no exercício de 2015, em razão da 

intempestividade na entrega da prestação de contas. Pugnou, outrossim, pela imputação de débito ao 

Sr. Secretário compreendido o período entre 01/01/2014 a 22/07/2014. A Auditoria, por sua vez, 

acolheu in totum a proposta de encaminhamento sugerida pela Unidade Técnica. Para adequada 

individualização, passo à análise de cada um dos três períodos. O quadro ora analisado (01/01/2014 

a 22/07/2014) permite concluir que o gestor deu causa ao não recolhimento previdenciário que era 

devido por ocasião do faturamento e, além disso, demorou a solicitar ao Tesouro os repasses 

necessários para evitar que o débito se avolumasse. E, ao contrário das alegações de defesa, o Tesouro 

Estadual efetuou os repasses poucos dias após as solicitações. Desse modo, razão assiste à Unidade 

Técnica quando sustenta que o gestor deu causa a dano ao erário estadual, em valor correspondente 

aos juros e multas suportados, no montante de R$ 5.603,97 (cinco mil seiscentos e três reais e noventa 

e sete centavos). Resta configurada, desse modo, a prática de ato de gestão antieconômico ensejador 

de dano ao erário, o que impõe o julgamento pela irregularidade das contas, nos termos da Lei n. 

16.168/07. No que se refere a este gestor (22/07/2014 a 06/11/2014), razão assiste à Unidade Técnica 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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quando afirma que tais alegações carecem de comprovação. Quanto à tentativa de responsabilizar o 

Tesouro, não procede, uma vez que, como demonstrado pela Unidade Técnica, as transferências ao 

Fundo Cultural totalizaram importância superior à previsão de repasses para o exercício. De concluir-

se, assim, que o déficit tem raízes em falhas de gestão no planejamento e na execução orçamentária. 

Tal irregularidade não enseja a irregularidade das contas e tampouco a aplicação de sanções. No que 

toca ao gestor (07/11/2014 a 31/12/2014), a Unidade Técnica pugnou pela irregularidade das contas, 

com aplicação de multa, em virtude da manutenção indevida de itens no Ativo Permanente. Tendo 

em vista a natureza formal de referida irregularidade, não se afigura como causa suficiente à 

irregularidade das contas, de modo que deve ser considerada como ressalva, não havendo espaço para 

aplicação de sanções. Em relação ao atraso no envio da prestação de contas da Sra. Secretária no 

exercício de 2015, não há evidências de dolo ou culpa imputáveis à gestora, tendo o descumprimento 

do prazo, segundo se apura ao exame dos autos, decorrido da tramitação burocrática dos documentos, 

não se mostra razoável a aplicação de multa pecuniária, especialmente diante da ausência de prejuízos 

à atuação do Controle Externo. Diante de todo o exposto, apresento VOTO pela irregularidade das 

contas do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, relativas ao período compreendido entre 

1º/01/2014 e 22/07/2014; pela Regularidade com ressalva, inerente à existência de déficit 

orçamentário, das contas do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, relativas ao período 

compreendido entre 22/07/2014 a 06/11/2014 e pela Regularidade com ressalva, inerente à 

manutenção indevida de itens no Ativo Permanente, das contas do Fundo de Arte e Cultura do Estado 

de Goiás, relativas ao período 07/11/2014 a 31/12/2014. Acórdão nº 1714/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.4 Licitação  

Trata-se do Edital do Pregão Presencial nº 004/2016 da AGETOP, via Sistema de Registro de Preço, 

para contratação de serviços contínuos informatizados de automação do processo de medição de 

velocidade de veículos, em pontos críticos das rodovias estaduais, com radar fixo, estático, radar tipo 

pistola, radar tipo barreira eletrônica, painel de mensagem variável e acessórios. O Edital foi 

encaminhado a este Sodalício em cumprimento à determinação desta Relatoria. O Ministério Público 

de Contas manifestou-se pela ilegalidade do edital em virtude das irregularidades apontadas pelas 

Unidades Técnicas, bem como em razão da ausência de justificativas razoáveis para o uso do pregão 

presencial e da vedação à participação de consórcios; ao que pugnou pela aplicação de multa aos 

responsáveis, além de providências suplementares. Cumpre destacar que duas Representações foram 

apresentadas (Processos nº 201600047001419 e nº 201600047001774), as quais veiculam, em síntese, 

as seguintes irregularidades que estariam por inquinar o certame: inadequação do sistema de registro 

de preços, por uma suposta incompatibilidade do mesmo com a contratação de um serviço; exigência 

de atestado por quem não é o responsável; exigência de documento de lavra de terceiro alheio à 

disputa; exigências técnicas não usuais e injustificadas, além da ausência de dados e informações que 

comprometem a formulação da proposta; e separação em lotes. Referidos processos foram apensados 

ao presente feito, para julgamento conjunto. Mister ressaltar, ainda, que esta Relatoria decretou medida 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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cautelar, monocraticamente (Despacho nº 627/2016 - Processo nº 201600047001419), determinando 

a suspensão do certame em apreço, por reputar que a exigência editalícia de declaração de garantia 

pelo fornecedor dos equipamentos a serem disponibilizados poderia vir a comprometer a 

competitividade do certame. Não obstante, submetida ao Tribunal Pleno, a medida não foi 

referendada, o que resultou na conclusão da licitação e na execução do seu objeto. As exigências 

concernentes à capacidade técnica devem constituir garantia mínima e suficiente de que o contratado 

detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Qualquer disposição que extrapole essa 

intelecção deve ser amplamente fundamentada sob pena de comprometer o caráter competitivo do 

certame. Não há dúvidas de que a exigência em comento criaria cenário, no mínimo, sui generis, ao 

outorgar ao alvedrio do fabricante a deliberação das empresas que participarão do certame, conforme 

evidenciado na jurisprudência do TCU (Acórdão nº 3.783/2013-TCU-1ª Câmara). Logo, temse 

irrefutável que a exigência de declaração do fabricante acaba por restringir indevidamente a 

participação de licitantes no certame, causando nefastos prejuízos à competitividade.30 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e malferem os princípios da isonomia e da competitividade. Face ao exposto, reputo 

ilegais as exigências supra referidas, postas como requisito à habilitação dos licitantes no Pregão 

Presencial nº 004/2016. Em relação à adoção do pregão presencial em detrimento do eletrônico, curial 

elucidar que a Lei Estadual nº 17.928/2012 dispõe, em seu artigo 85, que "os contratos celebrados 

pela Administração, para aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, preferencialmente, 

de licitação pública na modalidade pregão, sempre que possível na sua forma eletrônica". diante dessa 

inexorável realidade e por ser missão deste Tribunal a constante indução de melhoria da gestão estatal, 

entendese pertinente emitir recomendação para que a Administração Pública construa vias à difusão 

e incorporação da modalidade eletrônica deste certame, com o fito de consolidar a sua adoção como 

regra nos certames vindouros, cenário que potencializará o cumprimento aos vetores constitucionais 

da eficiência e da economicidade. Quanto à adoção do Sistema de Registro de Preços, o órgão 

gerenciador informou que o procedimento vertente encontra-se respaldado nos incisos I e IV, do art. 

2º, do Decreto Estadual nº 7.437/2011. Considerando, ainda, o disposto no inc. XI, do art. 2º, da Lei 

nº 17.928/2012, não há margem à suscitada incompatibilidade entre o SRP e a contratação de um 

serviço. Com relação à vedação à participação de consórcios é de se observar que, apesar de inserir-se 

no âmbito da discricionariedade da Administração, a opção pela tratada vedação deve ser previamente 

ustificada, conforme preconiza a remansosa jurisprudência do TCU (Acórdãos 2303/2015, 

2447/2014, 3654/2012 e 11196/2011), medida descumprida pelo órgão gerenciador. Considerando o 

interregno decorrido desde a autuação do feito, eventual abertura do contraditório acerca das 

sobreditas questões, conforme propugnado pela Instrução Técnica nº 22/2020 (Evento 39), 

encontrar-se-ia malfadada pela inexorável ação do tempo, contexto que impele a atuação pedagógica 

desta Casa. No que toca à possibilidade de instauração de Tomada de Contas Especial, prevalece a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proibitiva dessa medida após o decurso de 05 anos, 

haja vista a distribuição do ônus da prova em tal procedimento, reservando-se a persecução do 

ressarcimento, com fulcro na imprescritibilidade, à via judicial (Recurso Especial n. 1.480.350 - RS). 

Quanto à ilegalidade do Edital, tendo em vista o exaurimento do certame, impõe-se sejam preservados 

os efeitos jurídicos dos atos já praticados, por modulação, em homenagem ao princípio da segurança 

jurídica. Diante do exposto, VOTO pela ilegalidade do Edital do Pregão Presencial nº 004/2016 da 

AGETOP, com modulação para manutenção de seus efeitos. Acórdão nº 17/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

tcmgo.tc.br/site 

Página 106 de 116 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Tratam os autos de n.º 201700047000296/309-06 do edital do Pregão Eletrônico n° 020/2017, da 

Secretaria de Estado de Saúde - SES/GO, do tipo menor preço por item, valendo-se do sistema de 

registro preços para eventual aquisição de medicamentos, destinados à Central de Medicamentos de 

Alto Custo Juarez Barbosa – CMAC e demais órgãos interessados. O Ministério Público de Contas, 

através do parecer ministerial, ratificou o entendimento adotado pela Unidade Técnica (instrução 

técnica n° 136/2019), com o acréscimo de se recomendar ao gestor responsável a observância das 

“Orientações para aquisições públicas de medicamentos”, publicação do Tribunal de Contas da União 

(TCU), que pode ser encontrada no link https://portal.tcu.gov.br/biblioteca - digital/orientacoes-

paraaquisicoes-publicas-de-medicamentos.htm, acrescendo a necessidade de se promover o 

monitoramento das determinações apresentadas na Proposta de Encaminhamento da Instrução 

Técnica nº 136/2019. A Auditoria manifestou pela legalidade do edital de Licitação, observadas as 

recomendações da Unidade Técnica e Ministério Público de Contas. Denotase as razões de 

justificativas apresentadas pelos responsáveis foram suficientes para sanar as questões levantadas pela 

Unidade Técnica no tocante a previsão de participação Microempresas e Empresas de Pequeno porte 

no certame realizado (Pregão Eletrônico n° 020/2017). O certame seguiu as condições previstas, não 

vislumbrando, no caso, vício ou ilegalidade à época que pudesse causar prejuízo ao erário ou aos 

princípios da administração pública. Considerando os fundamentos apresentados, VOTO pelo 

conhecimento e pela legalidade do Pregão Eletrônico n° 020/2017, nos termos delineados. Acórdão 

nº 693/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.5 Monitoramento  

Trata-se de Relatório de Monitoramento nº 002/2016, referente às deliberações provenientes do 

Acórdão nº 1344/2009, relativo à Auditoria de Avalição de Programa de Governo nº 02/2005, 

realizada no Programa Habitar Melhor, especificamente nas ações de construção e reforma de unidade 

habitacional urbana para famílias com renda mensal de zero a três salários mínimos, executadas pela 

Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Por meio do referido Relatório restou constatado que das 

sete recomendações exaradas pelo decisium, apenas uma havia sido implementada, outra encontrava-

se em fase de implementação, duas haviam sido parcialmente implementadas, e três delas não haviam 

sido implementadas ainda. Constatou-se que as recomendações contidas no Itens 1, 4 e 6 do Acórdão 

nº 1344/2009 foram implementadas, e que as recomendações contidas nos Itens 2, 3 e 7 estão em fase 

de implementação. A Auditoria assinalou que houve aumento do número de recomendações 

implementadas em relação ao primeiro monitoramento, mas que o órgão perseverou na adoção de 

medidas saneadoras. Dessa forma, encampou o entendimento da Unidade Técnica, sugerindo o 

arquivamento do feito. A Auditoria havia identificado deficiências na formulação e implementação do 

programa que impactam diretamente nos seus objetivos e metas. Com isso, o Acórdão nº 2057/2018 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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ratificou a importância no aprimoramento das medidas adotadas, reiterando o Acórdão 1344/2009 no 

sentido de que é necessário avançar nas questões afetas ao objeto processual. Verificou-se que a 

AGEHAB apresentou informações atualizadas sobre a demanda habitacional, as quais possibilitam a 

elaboração de planejamento de ações direcionadas às necessidades da sociedade goiana no âmbito 

habitacional [...] e adotou medidas para o aperfeiçoamento do processo de fiscalização do Programa 

Habitação Popular, tais como, a criação da Coordenadoria de Apoio à Gestão de Convênios, a edição 

da Instrução Normativa nº 007/2019, e o credenciamento de entidades e a criação de Grupo de 

Trabalho para avaliar a reformulação do programa. Nada obstante, houve aumento do número de 

recomendações implementadas em relação ao monitoramento anteriormente realizado, fato que 

demonstra o comprometimento do gestor em atender às recomendações desta Corte de Controle 

Externo. Não se pode olvidar que nesse período o Estado enfrentou situação adversa motivada pela 

pandemia da COVID-19, cujos transtornos são experimentados à nível global. De toda sorte, as 

recomendações remanescentes devem ser devidamente implementadas, evitando-se a esterilização das 

medidas até aqui tomadas, sobretudo do Plano de Ação elaborado. Ante o exposto, acolhendo as 

manifestações da Gerência de Fiscalização e do membro do corpo de Auditores, VOTO no sentido 

de conhecer o Relatório de Monitoramento n.º 002/2016. Acórdão nº 591/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Trata-se do Relatório de Monitoramento n. 001/2017, realizado pelo Serviço de Fiscalização de Obras 

e Serviços de Engenharia - Infraestrutura, com o objetivo de verificar a execução do Plano de Trabalho 

apresentado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e 

de Agricultura, Pecuária e Irrigação, em cumprimento às recomendações propostas no Relatório de 

Auditoria n. 002/2011 1ª DFENG/12 e consequentes deliberações contidas no Acórdão n. 

3953/2016, referente à fiscalização do Projeto de Irrigação Flores de Goiás. A Auditoria manifestou-

se pelo conhecimento do Relatório de Monitoramento n. 001/2017. Por meio do Relatório de 

Monitoramento nº 001/2017, a Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia, por seu 

Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia-Infraestrutura, concluiu que apenas 27% 

das recomendações/determinações foram cumpridas pela jurisdicionada e atenderam aos propósitos 

almejados por esta Corte de Contas, sendo que 9% foram parcialmente implementadas. Ademais, foi 

constatado que 14% das recomendações/determinações estavam em implementação e 50% não foram 

implementadas. Portanto, constatou-se que 73% das medidas propostas no Plano de Trabalho não 

foram totalmente executadas. A pasta não se manifestou quanto à classificação da implementação das 

recomendações e determinações tratadas no Relatório de Monitoramento n. 001/2017, no entanto, 

encaminhou a esta Corte de Cortas um Plano de Ação, no qual foram estabelecidos novos prazos para 

cumprimento das ações estipuladas pelo Acórdão nº 3.953/2016, com previsão de início de outubro 

de 2017 e conclusão em dezembro de 2019. Corroborando com o entendimento da Instrução Técnica 

Conclusiva n. 11/2020, para verificação deste novo Plano de Trabalho apresentado pela 

jurisdicionada, faz-se necessária a realização de um segundo monitoramento, como proposto. Sendo 

assim, acolhendo o entendimento da unidade técnica, VOTO pelo conhecimento do Relatório de 

Monitoramento n. 001/2017. Acórdão nº 688/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.6 Representação  

Tratam os autos da Auditoria de Regularidade n. 01/2018 - SERV-INFRA, cujo objeto são obras de 

construção de rodovias paralisadas contratadas pela então Agência Goiana de Transporte e Obras - 

AGETOP, hoje denominada Agência Goiana de Infraestrutura - GOINFRA, à luz da Lei n. 8.888/93, 

referente ao período de 01.12.2014 ao exercício de 2017, tendo sido selecionados 5 contratos para 

compor a amostra do trabalho. A referida auditoria decorreu de Representação formulada pelo 

Ministério Público de Contas, que requereu, com fundamento no art. 30, inciso II, da LOTCE c/c 

art. 63, inciso II, do RITCE, a realização de auditoria para apurar as razões que levaram ao elevado 

número de obras e serviços paralisados no Estado de Goiás, especificadamente no âmbito da 

AGETOP. A Unidade Técnica, após análise, concluiu: As empresas contratadas citadas não 

apresentaram qualquer justificativa e prévia comunicação à Administração sobre a paralisação dos 

serviços em 01/12/2014 (art. 78, inciso V, Lei Federal nº 8.666/93) e foram omissas no dever de gerir 

adequadamente o andamento físico dos serviços ao longo da obra, quanto a execução de camadas de 

solos sem a devida proteção por revestimento, o que resultou em serviços deteriorados em função da 

paralisação de suas respectivas obras. [...] Foi realizada a Auditoria de Regularidade de nº 001/2018, 

no âmbito da então Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, hoje denominada Agência 

Goiana de Infraestrutura - GOINFRA, abrangendo o período de 01.12.2014 até o ano de 2017, tendo 

como objeto obras paralisadas referentes a 5 contratos selecionados por amostragem em razão da 

prioridade dada a elas pelo próprio órgão jurisdicionado e dos valores originalmente contratados, a 

quantia paga até a paralisação da obra, o tempo de paralisação e os valores estimados para conclusão. 

O Ministério Público de Contas e a Auditoria manifestaram-se no mesmo sentido apontado pela 

Unidade Técnica. Assim, após realizados os estudos da documentação, inspeções físicas nas obras e 

triangulação das informações referentes aos 5 contratos analisados e, ainda, após citações dos supostos 

responsáveis, foram apontados os seguintes achados a seguir expostos. Existência em todos os 

contratos analisados de serviços medidos e pagos que estavam se deteriorando em razão da paralisação 

das obras. O Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - Infraestrutura ponderou 

que antes da retomada da execução das obras, era necessário verificar os prejuízos financeiros causados 

em virtude de sua paralização, o que envolveu dois tipos: os decorrentes da deterioração dos serviços 

executados e os advindos de adiantamentos de pagamentos por serviços ainda não executados. A 

Unidade Técnica verificou atos irregulares praticados tanto pelas empresas contratadas, quanto pelos 

agentes públicos do ente auditado. Enquanto estes foram omissos no dever de instruir as empresas 

contratadas quanto ao adequado planejamento na execução dos serviços, especialmente no que se 

refere à conclusão do revestimento sobre camadas de solos expostas, de modo a minimizar as perdas 

em eventual período de paralisação da obra, aquelas não apresentaram qualquer justificativa e prévia 

comunicação à Administração sobre a paralisação dos serviços e foram omissas no dever de gerir 

adequadamente o andamento físico dos serviços ao longo da obra, especialmente quanto a execução 

de camadas de solos sem a devida proteção por revestimento, o que resultou em serviços deteriorados 

em função da paralisação de suas respectivas obras. Assim, ressaltando a necessidade de apuração do 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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dano e identificação dos responsáveis em processos específicos de Tomada de Contas Especial, a 

Unidade Técnica concluiu, por estimativa, que os serviços deteriorados pelo período de um ciclo 

chuvoso em função da paralisação de suas respectivas obras causaram prejuízo ao erário, sugerindo a 

conversão dos autos em Tomada de Contas Especial. Sabe-se que a "Tomada de Contas Especial é 

um processo dotado de rito próprio, que objetiva apurar os fatos, identificar os responsáveis e 

quantificar o dano causado ao Erário, visando ao seu imediato ressarcimento" (art. 63 da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU n.º 127/2008). Prevista no artigo 62 da LOTCE-GO e no art. 197 

do Regimento Interno do TCE-GO, houve a regulamentação do seu procedimento no âmbito deste 

Tribunal, por meio da Resolução Normativa n. 16/2016. Tendo em vista a configuração de todos os 

elementos autorizadores, em especial a identificação da prática de atos irregulares que resultaram em 

dano ao erário, entendo que a conversão destes autos em Tomadas de Contas Especiais, com vistas a 

recompor o prejuízo ao erário é medida justa e que se impõe. Liquidação e pagamento irregular de 

serviços de pavimentação no Contrato nº 286/2013-AD-GEJUR (GO-174, trecho: Diorama / Entr. 

GO326). Entendo que no âmbito da Tomada de Contas Especial instaurada para verificar os danos 

causados em razão da paralisação das obras referentes ao Contrato n. 286/2013-ADGEJU deverá ser 

verificado também a responsabilização dos agentes em decorrência da irregularidade noticiada neste 

item bem como eventual dano ao erário ou o seu efetivo ressarcimento dele decorrente, conforme 

sugerido pela Unidade Técnica e Instrução Técnica Conclusiva. Inobservância de disposição legal 

quanto à rescisão de contrato. O Serviço de Fiscalização desta Corte apontou a persistência das 

irregularidades, na medida em que mesmo diante da suspensão da execução de serviços pelas 

Contratadas, os agentes públicos vinculados à AGETOP permaneceram omissos, seja por ausência 

de comunicação do fato à alta administração, ou porque os diretores responsáveis não adotaram as 

providências necessárias em relação à rescisão contratual, aplicação de multas ou execução da garantia 

do contrato. Não obstante a sugestão da Unidade Técnica de responsabilização no âmbito deste 

processo, entendo ser mais adequada a sua apuração no âmbito das respectivas Tomadas de Contas, 

a serem instauradas para cada um dos contratos, vez que a causa do dano a ser quantificado em cada 

TCE está intimamente relacionado com às condutas irregulares aqui apontadas, sendo prudente a 

análise do vincule entre dano e responsáveis se dê no mesmo processo. Descumprimento da 

Resolução Normativa n. 002/2012 do TCE-GO. A Especializada verificou o descumprimento da 

Resolução Normativa n. 002/2012, uma vez que após análise das documentações enviadas pela então 

AGETOP, requisitadas para a realização da presente Auditoria, observou-se haver obras informadas 

pelo ente mas sem o respectivo cadastro no GeoObras, bem como divergências entre as informações 

prestadas e as constantes no GeoObras. Conforme informado pela Unidade Técnica na Instrução 

Técnica Conclusiva, ensejou a determinação para a realização de levantamento do Sistema Geo-Obras 

quanto à alimentação de dados pelo ente responsável, sendo monitorado desde então pelo setor desta 

Corte de Contas, razão pela qual entendo ser desnecessário tomar qualquer medida no âmbito deste 

Processo. Isto posto, VOTO no sentido de conhecer do presente Relatório de Auditoria e, de 

conseguinte determinar, com fundamento no art. 99, inciso II da Lei Orgânica desta Corte de Contas, 

a conversão dos presentes autos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Acórdão nº 676/2021, 

Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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Tratam os autos de Representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto a esta 

Corte de Contas, Dr. Fernando dos Santos Carneiro, por meio da qual se contesta a 

constitucionalidade formal da Lei n° 17.46912011, bem como a ausência de estimativa do impacto 

econômico-financeiro causado pela criação de cargos nela prevista. Por meio da Instrução Técnica n° 

54/2018, a unidade técnica ratificou seu entendimento, propondo, alternativamente, a realização de 

diligência junto à SEGPLAN, a fim de que a situação dos cargos recriados pela Lei nº 17.469/2011, 

questionada nesta representação, fosse melhor esclarecida. O Serviço de Fiscalização de Atos de 

Pessoal concluiu pelo desaparecimento do objeto sobre o qual se fundava a representação formulada 

pelo Ministério Público de Contas, ratificando o entendimento exposto nas instruções técnicas 

anteriores. Sugeriu, assim, o arquivamento do feito sem resolução de mérito. Conforme informado 

pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD (anteriormente Secretaria de Estado de Gestão 

e Planejamento – SEGPLAN) e pela Secretaria de Estado da Casa Civil, não é mais possível 

correlacionar precisamente os cargos reduzidos pela Lei nº 19.574/2016 com aqueles que foram 

recriados pela Lei nº 17.469/2011. Observa-se que desde a ocorrência do fato, mais de 8 (oito) anos 

se passaram sem que o processo tenha encontrado solução final. É certo que o decurso de longo 

período de tempo põe em risco a observância dos direitos à segurança jurídica, ao devido processo 

legal (contraditório e ampla defesa), à celeridade e à duração razoável do processo. Outrossim, é certo 

que o transcurso de longo lapso temporal compromete a eventual responsabilização dos agentes 

inspecionados, em face da ocorrência da prescrição, nos termos previstos pelo art. 107-A, § 1º da Lei 

Orgânica desta Corte de Contas. Ante todo o exposto, arrimado no entendimento fundamentado da 

Unidade Técnica competente e do Conselheiro Substituto apresento aos meus pares que compõem o 

Tribunal Pleno desta Corte a proposta de Acórdão para determinar seu arquivamento nesta Corte de 

Contas, em face da perda do objeto em virtude do longo lapso temporal transcorrido, com 

fundamento no art. 99, inc. I, da LOTCE/GO. Acórdão nº 1104/2021, Boletim de Jurisprudência do 

TCE nº 9/21, disponível em: https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-

%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.7 Auditoria  

Tratam os autos do Relatório de Auditoria de Regularidade n. 002/2016, da Gerência de Controle de 

Obras e Serviços de Engenharia, junto à AGETOP, atual GOINFRA (Agência Goiana de 

Infraestrutura e Transportes), tendo como objeto a execução dos serviços de terraplenagem, 

pavimentação e obras de arte especiais para duplicação da Rodovia GO213, trecho: Morrinhos/Caldas 

Novas, com extensão de 48,36 km, objeto do contrato n. 069/2014, firmado com a empresa EMSA 

(Empresa Sul Americana de Montagem S/A). O Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia, por intermédio da Instrução Técnica Conclusiva n. 07/2019, acolhendo parcialmente as 

justificativas apresentadas, manifestou-se pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, 

para apuração do dano ao erário, com a aplicação de sanções aos responsáveis, além de outras 

providências. O Ministério Público de Contas e a Auditoria encamparam o posicionamento da 

Unidade Técnica. Foram comprovadas irregularidades na execução do contrato examinado. Nesse 

ponto, dadas as especificidades técnicas relacionadas aos achados, adoto como razão de decidir o 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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Relatório de Auditoria n. 002/2016 e as Instruções Técnicas n. 48/2017 e n. 07/2019, que 

evidenciaram a ocorrência de superfaturamento e outras irregularidades, como incompatibilidade 

entre os serviços executados, o projeto e as normas técnicas aplicáveis. Impõe-se, com efeito, a 

conversão dos autos em Tomada de Contas Especial para a apuração do dano, sua quantificação e a 

identificação dos responsáveis, instância em que, em respeito ao princípio da ampla defesa, também 

se dará eventual aplicação de sanções pecuniárias. Diante disso, VOTO no sentido de conhecer o 

Relatório de Auditoria supracitado e determinar a conversão dos presentes autos em Tomada De 

Contas Especial. Acórdão nº 685/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Trata-se do Relatório de Auditoria Operacional n. 002/2016, da Gerência de Fiscalização, tendo por 

objeto a Fiscalização Ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SECIMA. Este Plenário prolatou o 

Acórdão n. 3481/2016, com determinação ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos para que apresentasse cronograma de 

adoção das medidas necessárias ao atendimento às recomendações aduzidas. Após o encaminhamento 

do Plano de Ação pela Pasta jurisdicionada, o Serviço de Fiscalização Operacional concluiu pela 

realização de monitoramento das deliberações contidas no referido acórdão. Mediante o Acórdão n. 

3023/2018 foi determinado a inclusão do monitoramento da implementação das medidas 

estabelecidas pelo Acórdão n. 3481/2016 no Plano de Fiscalização referente ao exercício de 2019. 

Posteriormente, tendo em vista as justificativas apresentadas pela Unidade Técnica, esta Relatoria 

autorizou a realização do monitoramento no exercício de 2020. Novamente os autos retornaram a 

esta Relatoria, com a sugestão da Gerência de Fiscalização para que o monitoramento das medidas 

adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento seja incluído no Plano de 

Fiscalização relativo ao biênio 2021/2022, considerando que não foi possível sua execução no 

exercício de 2020, especialmente em razão da suspensão temporária das atividades desenvolvidas pelo 

TCEGO e demais órgãos do Governo do Estado ocasionada pela pandemia da COVID-19, bem 

como pela necessidade de privilegiar ações fiscalizatórias concernentes à saúde pública. Por fim, 

sugeriu o arquivamento do presente processo. Devidamente justificado o pleito, entende esta Relatoria 

pelo deferimento da inclusão do monitoramento nos exercícios de 2021/2022 de modo a possibilitar 

o cumprimento do decisum desta Corte. Face ao exposto, VOTO pela inclusão de monitoramento da 

implementação das medidas estabelecidas pelo Acórdão n. 3023/2018 no Plano de Fiscalização do 

biênio 2021/2022, com o arquivamento dos presentes autos. Acórdão nº 686/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

 

 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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6.8 Denúncia 

Tratam os presentes autos sobre denúncia reportada à Ouvidoria deste Tribunal, em face de 

irregularidades constatadas na execução dos serviços de engenharia alusivos às obras de 

prolongamento de bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais realizadas na Rodovia GO-

237, trecho Niquelândia-Muquém, com extensão de 39,5 km, objeto do Contrato de nº 011/2017, no 

valor global inicial de R$19.172.965,69, com prazo de execução de 12 meses, instrumento celebrado 

entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO e a Construtora Centro 

Leste S/A. A ordem de início dos serviços foi emitida em 03/04/2017 e, posteriormente, com a edição 

do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2017. A fim de verificar a veracidade e relevância dos 

fatos narrados na inicial, foram constatadas irregularidades na execução da obra, fato que culminou 

com a expedição do Despacho de nº 128/2018-GCCR, o qual foi referendado por parte deste 

Tribunal, consoante Acórdão de nº 958/2018, de 14/03/2018, ratificando a Medida Cautelar e 

determinando a suspensão dos pagamentos inerentes ao Contrato nº 011/2017. Foi composta a 

Instrução Técnica de n° 29/2019 SERV-INFRA, confirmando-se as irregularidades antes verificadas. 

Após novo diligenciamento do feito, em decorrência da orientação contida nas Instruções Técnicas 

de n° 52/2018 e nº 29/2019, foram apresentados novos documentos e justificativas, quanto então o 

Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, mediante Instrução Técnica de n° 

16/2020, relativamente aos serviços de implantação da pista de romeiros na Rodovia 237, trecho 

Niquelândia/Distrito de Nossa Senhora Abadia do Muquém, do Contrato nº 011/2017. O Ministério 

Público Especial, por meio do Parecer de nº 1258/2020, corroborou o entendimento apresentado 

pelo Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, conforme acima transcrito, sugerindo 

o acatamento da proposta de encaminhamento contido na Instrução Técnica Conclusiva nº 16/2020; 

e, finalizando a instrução do feito, a Auditoria proferiu a Manifestação Conclusiva de nº 43/2021, se 

posicionando em concordância com a unidade técnica e o Parquet. Com a finalidade de imprimir 

celeridade aos feitos que tramitam nesta Corte de Contas, garantindo uma maior eficiência a partir da 

racionalização dos trabalhos, o artigo 46, inciso X, da Resolução n° 22/08 (Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás) assim dispõe: Art. 46. Compete ao Conselheiro: X - quando 

houver no processo, uniformidade nas manifestações das unidades técnicas, da Auditoria e da 

Procuradoria-Geral de Contas, adotando o Relator igual entendimento, ficará a seu critério a 

formalização da justificativa de seu voto; (grifo nosso). No caso sub exame, observa-se que as 

manifestações compostas no feito apresentaram uniformidade nos entendimentos acerca das contas 

sob exame e, nessa ordem, apresento VOTO no sentido de que seja conhecida e julgada procedente 

a presente Denúncia; Que sejam imputadas multas, com fulcro no art. 112 da LO/TCE-GO, pelas 

irregularidades em decorrência da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, no percentual de 

50% (cinquenta por cento) do valor previsto no caput do citado artigo. Acórdão nº 804/2021, Boletim 

de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Versam os autos acerca de Denúncia, enviados a esta Corte de Contas pelo Ministério Público do 

Estado de Goiás, por meio do Ofício n° 149/2019/MP-59a PJ, para as providências cabíveis, 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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acompanhado do documento denominado "Apresentação da 1ª Etapa do Plano de Autorrecuperação 

Fiscal do Estado de Goiás" de autoria do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás - 

SINDIFISCO. remetidos à Gerência de Fiscalização - Área VII, para a análise e proposta de 

encaminhamento, resultando na Instrução Técnica no 15/2020-GF-A7, de onde extrai-se a seguinte 

conclusão: [...] Assim, com o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, conclui-

se pelo arquivamento da Denúncia nos termos do que estabelece o inciso I, § 3º, art. 231 do 

RITCE/GO, bem como do inciso I, § 3º, art. 87, LOTCE/GO. Seguindo o iter regimental previsto 

na Resolução no 22/2008, foram juntadas as manifestações do Ministério Público de Contas e 

Auditoria, conforme Parecer no 1129/ 2020 e Manifestação Conclusiva de Auditoria no 108/2021. o 

Ministério Público de Contas junto a esta Corte opina pela inadmissibilidade da denúncia apresentada, 

implicando, por conseguinte, no seu arquivamento sem julgamento de mérito, sem prejuízo de um 

novo procedimento administrativo em virtude de obtenção de provas e fatos concretos. Consoante a 

exposição aqui consignada, este Conselheiro Substituto manifesta-se pelo não conhecimento da 

Denúncia e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 87, § 3º, I, da LOTCE. o documento 

elaborado pelo SINDIFISCO e inicialmente encaminhado ao Ministério Público Estadual, não 

atendeu, em sua plenitude ao preconizado pela Lei no 16.168, de 11 de dezembro de 2007, restando 

prejudicado a sua admissibilidade, tendo em vista que o autor não explicitou qual seria o dispositivo 

legal violado, com a exposição da irregularidade ou ilegalidade da qual teria conhecimento. A 

conclusão e proposta de encaminhamento contido na Instrução Técnica no 15/2020-GF-A7 

encontraram ressonância nas manifestações do MPC e Auditoria, que pugnaram pelo arquivamento 

da Denúncia ante a ausência de requisitos essenciais para a sua admissibilidade. Deste modo, 

considerando a uniformidade de entendimentos demonstrados pelas unidades de instrução e com 

fundamento no artigo 46, inciso X, do RITCE-GO, alinho-me aos posicionamentos esposados, 

adotando-os como razões de decidir. Conheço da Instrução Técnica no 15/2020-GF-A7. Diante do 

exposto e com arrimo nas manifestações das unidades de instrução, abrigadas, em especial, na 

Instrução Técnica no 15/2020-GF-A7, apresento VOTO pelo não conhecimento e arquivamento da 

Denúncia, objeto destes autos, por não preencher os requisitos estabelecidos no caput do artigo 232 

do Regimento Interno e do artigo 88 da Lei da Orgânica deste Tribunal de Contas. Acórdão nº 

938/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.9 Consulta  

Trata-se de consulta formulada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), 

representada por seu Presidente, apresentada por meio do Ofício nº 2148/2020 - GOINFRA, sobre 

a possibilidade de se dispensar a realização de sondagem para a elaboração de projeto básico para a 

licitação e construção de obras com menos de 200 m² e de apenas um pavimento. O Ministério Público 

de Contas, por meio do Parecer Ministerial nº 61/2021, opinou pelo conhecimento da presente 

Consulta e acolhimento da proposta de encaminhamento feita pela Unidade Técnica. O Conselheiro 

Substituto competente, por meio da Manifestação Conclusiva de Auditoria nº 198/2021 manifestou-

se pelo conhecimento da Consulta e, no mérito, que fosse dada como resposta à Jurisdicionada a 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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proposta sugerida pela Unidade Técnica desta Corte de Contas. Observa-se que houve unanimidade 

nas manifestações da Unidade Técnica, do Ministério Público Especial e do Conselheiro Substituto 

quanto à resposta da Consulta, a ser dada à GOINFRA. Por essa razão, nos termos do artigo 46, inciso 

X, do Regimento Interno, fica dispensada a formalização da justificativa do presente voto, eis que 

adoto igual entendimento. Diante disso, VOTO no sentido de conhecer da presente consulta, com 

fundamento no art. 108 da Lei n.º 16.168/2007, a Lei Orgânica do TCE, e art. 308 do RITCE/GO e; 

responder à autoridade consulente a seguinte solução à Consulta formulada: “Diante do arcabouço 

normativo ora vigente, o projeto básico utilizado para a licitação de obras de construção de edificações 

no âmbito da Administração Pública Estadual deve dispor da especialidade “Sondagem”, elaborada 

em plena observância às normas técnicas da ABNT, e contendo os elementos discriminados na RN 

nº 006/2017 deste TCE-GO, qualquer que seja a área do empreendimento. Excepcionalmente, no 

caso de pequenas obras de reforma, de recuperação ou de ampliação localizada de edificações, podem 

os responsáveis pelo projeto básico da Administração avaliar tecnicamente, diante do conjunto de 

informações de que dispõem, a necessidade de proceder com novas sondagens no subsolo, 

justificando na forma do parágrafo único do art. 5º da Resolução da RN nº 006/2017, a 

inaplicabilidade de estudos dessa natureza, mas assumindo os riscos pela decisão adotada”. Acórdão 

nº 1694/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.10 TAG 

Versam os presentes autos sobre o acompanhamento do Termo de Ajustamento de Gestão 04 - TAG 

4, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a então Agência Goiana de Transportes 

e Obras - AGETOP, conforme Plano Anual de Fiscalização aprovado via Resolução Normativa nº 

001/2016, tendo como intervenientes s Secretaria de Gestão e Planejamento, Secretaria Estadual da 

Fazenda e a Controladoria Geral do Estado, com o objetivo de definir o cronograma de execução e 

garantir a conclusão das obras mencionadas. Há de observar que a celebração do Termo de 

Ajustamento de Gestão - 4 decorreu de Medida Cautelar adotada por meio do Despacho nº 0748 

GCCR/2012, posteriormente referendada via Acórdão nº 1540, de 14/06/2012, por meio do qual 

determinou-se a suspensão da inclusão de novos projetos, de responsabilidade da AGETOP, em Leis 

Orçamentárias subsequentes, até que fossem executadas as obras paralisadas naquele momento, em 

atenção ao disposto no artigo 45, da Lei Complementar nº 101/2000. A Gerência de Controle de 

Contas Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, mediante Instrução Técnica de nº 

009/2019, sugeriu imputação de multa, autuação de processo de inspeção e expedição de 

determinação. O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer de nº 878/2019, acolhendo o 

entendimento inserto na citada Instrução Técnica Conclusiva de nº 9/2019. Na sequência foi expedida 

a Manifestação Conclusiva de Auditoria de nº 114/2021, ratificando o inteiro teor da Manifestação 

Conclusiva de Auditoria 329/2018, reiterando proposta no sentido da rescisão do Termo de 

Ajustamento de Gestão - 4, e seus correspondentes aditivos, com aplicação da sanção prevista no item 

II da Cláusula Quarta do referido Termo, bem como a conversão dos presentes autos em Tomada de 

Contas Especial, na hipótese de não ser comprovado o estorno do valor apurado a título de 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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divergência de quantidades medidas e executadas nos serviços de defensa metálica, objeto do Contrato 

de nº 271/2013. No caso em exame percebe-se que as manifestações dos órgãos do Tribunal foram 

uniformes no sentido de rescindir o Termo de Ajustamento de Gestão - 4, e seus correspondentes 

aditivos, com aplicação da sanção em desfavor do então Presidente da Agência Goiana de Transportes 

e Obras - AGETOP. Pelo exposto, adotando igual entendimento compostos no feito, apresento voto 

no sentido de que seja rescindido o Termo de Ajustamento de Gestão - 4, e seus correspondentes 

aditivos, ante o não cumprimento do prazo estabelecido para execução de todas as obras constantes 

no referido instrumento e que seja aplicada multa prevista no art. 112, inciso II, da LO/TCEGO, em 

desfavor na condição de ex-Presidente da AGETOP (período de 03/01/2011 a 04/10/2018), em face 

do descumprimento do prazo estabelecido no TAG – 4. Acórdão nº 1706/2021, Boletim de 

Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

6.11 Inspeção  

Tratam estes autos nº. 201400047003095/301 do Relatório de Inspeção nº. 027/2014, do Serviço de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Infraestrutura, tendo por objeto a execução dos 

serviços de pavimentação asfáltica e obras de arte especiais da Rodovia GO-330, trecho: 

Entroncamento GO-154 (Taquaral)/Santa Rosa, com extensão de 14,99 km, objeto do Contrato nº. 

303/2014, celebrado entre a Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP e a empresa 

JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda. O Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia e Infraestrutura consignou no presente Relatório de Inspeção e nas Instruções Técnicas 

nº. 092/2015, 066/2016 e 009/2017, diversas irregularidades de natureza grave na execução do 

contrato [...]. Considerando que tais irregularidades causaram danos ao erário, mediante Acórdão nº. 

5810/2017, de 03.12.2017, determinou-se a conversão dos presentes autos em Tomada de Contas 

Especial, estabelecendo prazo de 90 (noventa) dias para instauração, tramitação e conclusão do 

procedimento. Cumprida a referida determinação, a AGETOP mediante Ofício nº. 1220/2018 

encaminhou a esta Corte a Tomada de Contas Especial, autos º. 201700036003245, que foi apensado 

a estes autos. O Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, através da Instrução 

Técnica nº. 33/2020 concluiu pelo julgamento regular com ressalva, uma vez que houve a reparação 

dos débitos apontados na execução do Contrato nº. 303/2014. A Auditoria competente, com sua 

Manifestação Conclusiva nº. 878/2020 acompanhou a Unidade Técnica e concluiu pelo julgamento 

regular com ressalva e pela expedição de recomendação à entidade jurisdicionada, acerca da 

necessidade de conclusão dos serviços paralisados, sob pena de responsabilização e penalização dos 

gestores públicos, tendo em vista a rescisão contratual juntada ao Evento nº. 19 dos presentes autos. 

Tendo em vista a constatação de danos ao erário decorrentes de superfaturamento, sobrepreço, 

adiantamento de medição e demais irregularidades citadas anteriormente, foi determinada a conversão 

dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, mediante Acórdão nº. 5810/2017. Cumprida a 

determinação, a AGETOP mediante Ofício nº. 1220/2018 encaminhou a esta Corte, a Tomada de 

Contas Especial devidamente instaurada e concluída (Processo nº. 201700036003245). Nos autos 

supracitados, a Comissão designada pela Portaria nº. 077/2018 emitiu o Relatório de Tomada de 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
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Contas Especial e o Relatório nº. 5/2019, concluindo que as irregularidades foram sanadas, não 

havendo prejuízo ao erário. Os documentos apresentados nos autos comprovam que os débitos 

apontados pela Unidade Técnica foram regularizados por meio de adequações de composições de 

serviços e glosas em medições [...]. Por todo o exposto, diante das providências adotadas pelos gestores 

da Goinfra com o intuito de sanar as irregularidades consignadas no Acórdão nº. 5810/2017 e ainda 

a reparação dos débitos apontados na execução do Contrato nº. 303/2014, VOTO pelo julgamento 

regular com ressalva da tomada de contas especial, na forma do art. 67, inciso IV, § 2º da Lei Orgânica. 

Acórdão nº 809/2021, Boletim de Jurisprudência do TCE nº 9/21, disponível em: 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-

%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a 

 

Servidores responsáveis pela organização: 

Gustavo Melo Parreira 

Me. Ilana P. N. S. de Oliveira 

Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

 

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/351045/Boletim%20-%20Ano%20III%20-%20n%C2%BA%209/f9a9dbda-db4e-4ac3-b1a9-71e4fa1d850a
mailto:jurisprudencia@tcm.go.gov.br

